
 بغداد / املدى

طال���ب الرب���اع الدويل ال�س���ابق 
حمم���د جا�س���م اجل�س���اين وزير 
ال�سب���اب والريا�سة عدنان درجال ب�سرورة 
م���ن  اإيق���اف ثالث���ة  ك�س���ف خي���وط ق�سي���ة 
الرباعني االأبطال واحلذر من رهان االحتاد 
العراق���ي لرف���ع االثق���ال على م�س���ي الوقت 
الإخف���اء مل���ف ق���رار االحت���اد ال���دويل للعبة 
���ل م���ن م�سوؤوليت���ه  باإيقافه���م به���دف التن�سّ
التي �سب���ق ل�سلفه د.اأحمد ريا����ض اأن حّمله 
اأّياه���ا قبي���ل مغادرته من�سبه، داعي���ًا الهيئة 
العام���ة التخاذ موقف م�س���وؤول جتاه تهّرب 
االحتاد من تق���دمي تقريريه املايل واالإداري 
لل�سن���وات ال�س���ت املا�سية و�س���رورة تنقية 
االأجواء الإعادة اللعبة اىل ع�سر اأزدهارها.

وق���ال حمم���د يف حدي���ث �سري���ح خ����ضّ به 
)املدى( :"ال اأحتدث هنا ب�سفتي مدافعًا عن 
�سقيق���ي الرباع �سلوان جا�س���م واإن كان ذلك 
م���ن حقي، بل كالعب منتخ���ب وطني �سابق 
وبطل فئ���ة املتقّدمني للف���رة من 2003 اىل 
2014 ب���وزن )105(كغ���م واأحر����ض عل���ى 
�سمع���ة لعبتي، واأرى اأن االإهم���ال واالأنانية 
م���ن  فواح���دة  املجه���ول،  اىل  �سيقودانه���ا 
واجب���ات االحت���اد اإقام���ة دورات توعوي���ة 
املنتخب���ات،  لرباع���ي  دوري���ة  وفحو�س���ات 
ويتحّم���ل اأي�س���ًا م�سوؤولي���ة تن�سي���ب طبيب 
له���م يف البط���والت ي�س���رف عل���ى تناوله���م 
املكّم���الت الغذائي���ة بنف�سه جتّنب���ًا الأي خطاأ 
اأو تغاف���ل حمتملني، وكذلك م�سارحة الراأي 
الع���ام عن حقائق ما يجري خلف �ستار عمله 
كالتحقيق���ات ب�س���اأن تن���اول �سف���اء را�س���د 
و�سلوان جا�سم واحمد فاروق �سراب الطاقة 

الذي يحتوي على مادة ممنوعة دوليًا".
 التفا�صيل �ص5 
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جريدة سياسية يومية 

 بغداد/ المدى

اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة، اأم����ض االأح���د، 
ت�سجيل 144، اإ�سابة بفيرو�ض كورونا، 

وهو المعدل االأعلى منذ تف�سي الوباء.
وقالت الوزارة في بي���ان تلقت )المدى( ن�سخة منه 
اإنه "تم فح�ض )٣1٠٧( نموذج في كافة المختبرات 
المخت�سة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي 
للنماذج المفحو�سة منذ بداية ت�سجيل المر�ض في 

العراق )14٩٧٠1(".
واأ�ساف���ت "�سجل���ت ف���ي مختب���رات وزارة ال�سحة 
والبيئ���ة )144( ا�ساب���ة جدي���دة موزع���ة كالتالي: 
بغ���داد/ الر�سافة: ٦٦، بغداد/ الك���رخ: ٢٢، مدينة 
الط���ب: 1٧، الب�سرة: 4، وا�س���ط: ٩، كربالء: 1٦، 

المثنى: ٣، ال�سليمانية: ٧".
 فيم���ا �سجل���ت ٩٢ حال���ة �سف���اء، وحالت���ا �سفاء في 

مدينة الطب وفي ديالى.
وا�سب���ح مجم���وع اال�ساب���ات "٣4٠4"، ومجموع 
حاالت ال�سفاء "٢٢1٨"، فيما مجموع الراقدين في 
الم�ست�سفيات فقد بلغ "1٠٦٣"، ومجموع الوفيات 

اآخر،  "1٢٣".    وقال���ت وزارة ال�سح���ة في بيان 
اإن "وف���ًدا وزارًي���ا رفيع الم�ست���وى برئا�سة وكيلي 
الوزارة االإداري، الدكتور هان���ي العقابي، والفني 
الدكتور حازم الجميلي، ومدير عام ال�سحة العامة 
الدكت���ور ريا�ض عبد االأمي���ر، ولجنة اال�ست�ساريين 

في ال���وزارة بحث مع دائرة �سحة بغداد الر�سافة، 
الواقع الوبائي وا�سب���اب زيادة الحاالت في جانب 
بغداد الر�سافة وبح�سور مدير عام �سحة الر�سافة 
الدكتور عبد الغني �سعدون وعدد من مدراء اأق�سام 

و�سعب الدائرة في مقر الدائرة م�ساء ال�سبت". 

واأ�س���اف البي���ان، اأنه "تم خالل االجتم���اع مناق�سة 
اأه���م اال�سباب الت���ي ادت الى زيادة ع���دد االإ�سابات 
ف���ي جان���ب الر�ساف���ة خا�س���ة ودوائ���ر ال�سحة في 
بغداد عامة ومنها عدم التزام المواطنين بتعليمات 

الوزارة والحظر الجزئي".
وتاب���ع، اأنه "تم الخروج بعدد من االإجراءات، منها 
الحظر المناطقي الم�سّدد، وح�سب عدد االإ�سابات في 
هذه المناطق، ودعوة الجهات المخت�سة بالت�سديد 
على اإجراءات الحظر الجزئي والمناطقي، لوجود 
ا  خروق���ات كثي���رة من قب���ل المواطني���ن وخ�سو�سً
بع���د �ساعات الحظ���ر الجزئي من خ���الل التجمعات 
و�ساحات ك���رة الق���دم والمنا�سب���ات االأخرى". من 
جه���ة اخ���رى، اأو�س���ح وكي���ل وزارة ال�سحة ع�سو 
خلية االأزم���ة جا�سم الفالحي، اأم����ض االأحد، حقيقة 
اتخ���اذ قرار بفر�ض حظر كام���ل للتجوال في البالد 
ابت���داًء من يوم الجمعة المقبل. وق���ال الفالحي اإن 
اأ�سي���ع بت�سريح حول فر�ض حظ���ر للتجوال  "م���ا 
للفت���رة من الجمعة ٢٢ اأيار  ولغاية االأحد ٣٠ اأيار، 

عار عن ال�سحة".
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

 بغداد / املدى

اىل  الق�س���اء  اح�سائي���ات  ت�س���ر 
ان الن�س���اء اأكرث عر�س���ة لالنتحار 
م���ن ال�سباب ال�سباب منه���ا "الكبت االأ�سري" 
واالبتزاز االلك���روين. ويتحدث ق�ساة عن 
اج���راءات قانوني���ة رادعة بح���ق املحر�سني 

على االنتحار قد ت�سل اىل ال�سجن املوؤبد.
وق���ال قا�سي حمكم���ة جنايات الك���رخ حيدر 
ل�سحيف���ة  ت�سري���ح  يف  الب���راوي  جلي���ل 
الق�س���اء تابعت���ه )امل���دى( اإن "اأك���رث ح���االت 
االنتح���ار ال���واردة اإىل املحاكم ه���ي من قبل 

الن�ساء". 
ويلف���ت اإىل اأن "اال�سباب الت���ي تدفع الن�ساء 
الت�سيي���ق  ه���و  االنتح���ار  اإىل  الغال���ب  يف 
االأ�س���ري والعن���ف الذي تتعر�ض ل���ه الن�ساء 
�سواء م���ن الزوج اأو االأب اأو االأخ، فاالعتداء 
بال�سرب واال�سطهاد يوؤدي اإىل االنتحار اأو 

يعت���ر من عوامل���ه ولكال الطرف���ني ن�ساء او 
رج���ال".  وي�سي���ف قا�سي حمكم���ة جنايات 
الك���رخ اأن "الت�سيي���ق م���ن قب���ل ال���زوج اأو 
االأهل عل���ى الفتيات من اأهم عوامل االنتحار 
املر�س���ودة حالي���ا وكذل���ك بع����ض االأع���راف 
االجتماعية اأو حرمان الفتيات من التعليم اأو 
التوا�سل املجتمعي وكذلك مع دخول مواقع 
التوا�سل االجتماعي )ال�سو�سيال ميديا( او 
متابعة برامج تلفزيونية وكثر من االأ�سباب 
احلياتية كانت واردة يف احلاالت املعرو�سة 

اأمام ق�ساة املحاكم". 
وبحث���ا يف االأ�سب���اب، يف ما يخ����ض الرجال 
ف���اأن الب���راوي يب���ني اأن "ح���االت االنتحار 
ال���واردة اغلبه���ا ب�سب���ب العوز امل���ادي الذي 
تفاق���م يف الف���رة االأخرة ب�سب���ب الظروف 
االقت�سادية واالأمنية وكذلك ب�سبب الركيب 

املجتمعي اله�ض".
 التفا�صيل �ص 2 

رف��ع علم املثليني عل��ى بعثة الحت��اد الأوروبي ببغداد يثري موجة غ�س��ب �سيا�س��ية

 بغداد / املدى

ينوي مئ���ة وت�سعة وثالثني نائبا 
تق���دمي طل���ب اإىل رئا�س���ة جمل�ض 
املجل����ض  جل�س���ات  ال�ستئن���اف   الن���واب 
وجلانه الدائمة بعد عطل���ة العيد ال�ستكمال 
ت�سريع ع���دد من م�ساري���ع القوانني املعطلة 
يف مقدمته���ا قان���وين املحكم���ة االحتادي���ة 
اجم���د  ويق���ول  النيابي���ة.  واالنتخاب���ات 
العقاب���ي، النائ���ب عن حتال���ف �سائرون يف 
ت�سريح ل�)امل���دى(، ان "هن���اك طلبا �سيقدم 
لرئا�سة جمل����ض النواب موقع���ا من )1٣٩( 

نائب���ا يطالبون رئا�سة الرمل���ان  با�ستئناف 
عقد جل�سات الرملان، وعمل جلانه الدائمة"، 
الفت���ا اإىل اأن "اجلل�س���ات عطل���ت من���ذ فرة 
طويلة بحجة جائحة وباء كورونا وما تلته 
من اأزم���ات اقت�سادية واأمني���ة و�سيا�سية".  
وانتهت العطل���ة الت�سريعية ملجل�ض النواب 
يف الراب���ع م���ن �سه���ر اآذار املا�س���ي، اإال اأن 
الرمل���ان مل ي�ستاأنف جل�سات���ه وظل معطال 
حتى ه���ذه اللحظة با�ستثن���اء جل�سة مترير 

احلكومة التي عقدت قبل فرة .
ي�سي���ف العقابي اأن "جتاوز ه���ذه االأزمات 
)ال�سحي���ة واالقت�سادي���ة واالأمنية( يتطلب 

ت�سري���ع قوان���ني �سريعة داخ���ل قبة جمل�ض 
اإىل  "نحت���اج  ان���ه  اىل  م�س���را  الن���واب"، 
ومتابعاته���ا  النيابي���ة  اللج���ان  تو�سي���ات 
للقيام باأعمالها يف مراقبة اأداء الوزارات". 
ولف���ت اإىل اأن���ه  "ابت���داًء م���ن ي���وم اجلمعة 
املقب���ل �سيفر����ض حظر للتج���وال مما يحتم 
عل���ى الرمل���ان مراقب���ة اأداء وزارة التجارة 
لتوف���ر احل�س���ة التموينية وكذل���ك متابعة 
وزارة ال�سح���ة". ويتاب���ع اأن "اإع���ادة عمل 
جمل�ض النواب �سيتي���ح لنا متابعة م�ساريع 
القوانني املتلكئة لغر����ض اإكمالها، كقوانني 
االنتخاب���ات الرملاني���ة املتوق���ف وتعدي���ل 

قان���ون املحكم���ة االحتادي���ة"، الفت���ا اإىل اأن 
القوانني التي حتتاجها  "هن���اك الكثر من 
احلكوم���ة لتنفيذ برناجمه���ا احلكومي وفق 

متطلبات املرحلة".
ويته���م النائب ع���ن حمافظة بغ���داد، رئي�ض 
جمل�ض النواب حممد احللبو�سي ب�"تعطيل 
وب���اء  بحج���ة  الن���واب  جمل����ض  جل�س���ات 
كورونا"، معتقدا ان الفايرو�ض "لي�ض �سببا 
حقيقي���ا وراء توق���ف اجلل�س���ات بدلي���ل ان 
املجل�ض متكن من عقد جل�سة مترير حكومة 

م�سطفى الكاظمي خالل الفرة املا�سية".
وم���ن جان���ب اآخ���ر، ا�س���ار النائ���ب اإىل اأن 

ثانويا  �سيكون  ال���وزاري  امللف  "ا�ستكمال 
ويعتمد على املفاو�س���ات القائمة حاليا بني 

رئي�ض احلكومة والكتل ال�سيا�سية".
ويحاول رئي�ض الوزراء م�سطفى الكاظمي 
ع���ر مفاو�س���ات مكثفة م���ع روؤ�س���اء الكتل 
ال�سيا�سي���ة االنته���اء م���ن ت�سمي���ة مر�سحني 
ه���ذه  لك���ن  ال�ساغ���رة،  لل���وزارات  ج���دد 
واإ�س���رار  بتم�س���ك  ا�سطدم���ت  املح���اوالت 
الكت���ل ال�سيا�سية على تقدمي ذات املر�سحني 
الذين رف����ض جمل�ض الن���واب منحهم الثقة 

يف جل�سة الت�سويت على احلكومة.
التفا�صيل �ص3

خيار جتزئة احلقائب املتبقية على طاولة نقا�صات الكتل والكاظمي

فرق تطوعية للتعفري يف مناطق �سرق القناة .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد/ املدى 

مرة اخرى اطلقت القيادة الع�سكرية حملة امنية ملتابعة فلول 
داع�ض، بعد اقل من ا�سبوعني من انتهاء اآخر عملية ا�ستهدفت 

بقايا التنظيم يف مناطق �سمال وغرب بغداد.
ال�سهري���ن  يف  االمن���ي  املل���ف  اإدارة  ان  م�سوؤول���ني،  بح�س���ب  ويب���دو 
املا�سيني، قد جرى ارباك كبر فيها، خ�سو�سا وانها تزامنت مع االزمة 
ال�سيا�سي���ة. وتاأم���ل جه���ات معنية باملل���ف االمني يف الب���الد، ان تكون 
خطوات رئي�ض الوزراء اجلديد م�سطفى الكاظمي، بخ�سو�ض متابعة 
بقاي���ا "داع�ض" اكرث دق���ة. وك�سف قائد عمليات اجلزي���رة اللواء الركن 
قا�س���م حممد �سال���ح، هدف عملي���ات "اأ�س���ود اجلزيرة" الت���ي اأنطلقت 
�سب���اح ام�ض االأحد. وقال �سالح يف مقطع �سوتي ن�سرته خلية االعالم 
االأمن���ي، ان "العملي���ة ت�سته���دف البحث ع���ن اأوكار وعنا�س���ر االرهاب 
وعدم اعطاء العدو فر�سة ملهاجمة قواتنا وللتخفي يف هذه ال�سحاري 
الوا�سع���ة الت���ي تبل���غ م�ساحته���ا املربعة اأكرث م���ن ٢٠٠ كم امت���داًدا من 

احلدود العراقية ال�سورية او من بيجي باجتاه نينوى".
واأ�س���اف "حت���ى االآن مت قت���ل العديد م���ن العنا�س���ر االرهابية وتدمر 
اأوكار وتفج���ر عب���وات نا�سف���ة" م�س���ًرا اىل ان "البح���ث م�ستم���ر عن 
اأي خالي���ا تتخفى يف ال�سحراء". وكان���ت خلية االعالم االأمني التابعة 
للحكوم���ة، ق���د اأعلنت اإنطالق عملي���ة اأ�سود اجلزي���رة لتفتي�ض �سحراء 
اجلزي���رة �سم���ايل حمافظة االنب���ار وجنوبي حمافظة نين���وى وغربي 

حمافظة �سالح الدين و�سوال اىل احلدود الدولية مع �سوريا.
وت�سم���ل العملية وادي الرثث���ار، مطار جنيف، �سني�سل���ه، جبل املنايف 

�سحول راوه، ال�سعباين، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات.
وت�س���رك فيها قي���ادات عمليات اجلزيرة و�س���الح الدين وغرب نينوى 
واحل�سد ال�سعب���ي والع�سائري وباأحد ع�سر حموًرا، باإ�سناد من طران 

اجلي�ض والقوة اجلوية.
وتاأت���ي تلك العمليات بعد تزايد ن�ساط داع�ض اىل اكرث من 1٠٠ هجوم 

يف ني�سان املا�سي، فيما �سجل اال�سبوع املا�سي فقط 1٩ هجوما.
 التفا�صيل �ص2

حممد جا�سم يطالب 
درجال بالتحّري عن 

ملف الأثقال

 بغداد / املدى

االحت���اد  بعث���ة  رف���ع  اث���ار 
االأوروب���ي يف الع���راق، اأم����ض 
االأحد، عل���م املثليني وب�سكل ر�سمي داخل 

موقع البعثة، موجة انتقادات �سيا�سية. 
للبعث���ة عل���ى  الر�سم���ي  وق���ال احل�س���اب 

ال�سف���ارة  م���ع  "باال�س���راك  )توي���ر(: 
يف  الريطاني���ة  وال�سف���ارة  الكندي���ة 
العراق، نن�سم اليوم يف بغداد مع بعثات 
االحت���اد االأوروب���ي حول الع���امل يف رفع 
علم قو����ض قزح لالحتف���ال باليوم العاملي 
ملناه�سة رهاب املثلية والتحول اجلن�سي 
وت�سلي���ط ال�س���وء على حق���وق املثليني/

ات ومتحويل/ات اجلن����ض ومزدوجي/
ات اجلن����ض". باملقابل، دع���ا ب�سر حداد، 
النائ���ب الث���اين لرئي�ض جمل����ض النواب، 
اأم����ض االح���د، جلنة العالق���ات اخلارجية 
باتخ���اذ  املعني���ة  واللج���ان  واالأوق���اف 
االج���راءات الالزم���ة �س���د ت�س���رف بعثة 
االحت���اد االوروب���ي برفع عل���م "املثليني" 

يف بغداد. وعر حداد يف بيان عن رف�سه 
وا�ستن���كاره "ال�سدي���د مل���ا قامت ب���ه بعثة 
االحتاد االأوروبي يف العراق، من ت�سرف 
غر م�سوؤول برفع عل���م املثليني وال�سواذ 
وب�س���كل ر�سم���ي يف بغ���داد"، موؤكًدا على 
"البعث���ات اح���رام �سي���ادة الب���الد وهذا 
التجاوز للح���دود مرفو�ض وينايف قيمنا 

الدينية واأعرافنا االجتماعية".
واأ�س���اف، "ال ن�سم���ح برف���ع عل���م ال�سواذ 
واملثلي���ني عل���ى اأر�سن���ا، وندع���و وزارة 
ملتابع���ة  املعني���ة  واجله���ات  اخلارجي���ة 
العالق���ات  جلن���ة  ووجهن���ا  الق�سي���ة، 
اخلارجي���ة واالأوق���اف واللج���ان املعني���ة 
باتخ���اذ االج���راءات الالزم���ة �س���د ه���ذا 

الت�سرف"، م�سًرا اإىل اأن "هذا الت�سرف 
ا�ستفزاز وا�سح مل�ساعر ال�سعب العراقي، 
وعل���ى البعثة اإن���زال العلم ف���وًرا وتقدمي 
اعت���ذار ع���ن فعلته���م وع���دم رفع���ه م���رة 
اأخ���رى و�سنتابع االإجراءات م���ع اللجان 

النيابية".
 التفا�صيل �ص3
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اأخطاء االأ�سهر االأخيرة 
وتدخالت في الملف االأمني 
�ساعدت على ظه�ر التنظيم 

احلكومة اجلديدة تطلق اأوىل العمليات الع�سكرية لغلق 
ملف هجمات داع�ش يف املناطق املحررة  

 بغداد/ املدى 

مرة اخرى اطلقت القيادة 
الع�سكرية حملة امنية ملتابعة 

فل�ل داع�س، بعد اقل من 
ا�سب�عني من انتهاء اآخر عملية 

ا�ستهدفت بقايا التنظيم يف مناطق 
�سمال وغرب بغداد.

ويبدو بح�سب م�س�ؤولني، ان اإدارة 
امللف االمني يف ال�سهرين املا�سيني، 

قد جرى ارباك كبري فيها، 
خ�س��سا وانها تزامنت مع االزمة 

ال�سيا�سية.
وتاأمل جهات معنية بامللف االمني 

يف البالد، ان تك�ن خط�ات 
رئي�س ال�زراء اجلديد م�سطفى 

الكاظمي، بخ�س��س متابعة بقايا 
دقة. "داع�س" اكثـر 

وك�شف قائد عمليات �جلزيرة �للو�ء �لركن قا�شم 
حمم���د �شالح, ه���دف عمليات "�أ�ش���ود �جلزيرة" 

�لتي �أنطلقت �شباح �م�س �الأحد.
وقال �شالح يف مقطع �شوتي ن�شرته خلية �العالم 
�الأمن���ي, �ن "�لعملية ت�شته���دف �لبحث عن �أوكار 
وعنا�ش���ر �الره���اب وع���دم �عط���اء �لع���دو فر�شة 
ملهاجم���ة قو�تن���ا وللتخف���ي يف ه���ذه �ل�شح���اري 
�لو��شع���ة �لت���ي تبل���غ م�شاحتها �ملربع���ة �أكرث من 
200 كم �متد�ًد� من �حلدود �لعر�قية �ل�شورية �و 

من بيجي باجتاه نينوى".
و�أ�ش���اف "حتى �الآن مت قت���ل �لعديد من �لعنا�شر 
�الرهابية وتدمري �أوكار وتفجري عبو�ت نا�شفة" 
م�ش���رًي� �ىل �ن "�لبح���ث م�شتم���ر ع���ن �أي خالي���ا 

تتخفى يف �ل�شحر�ء".
وكان���ت خلية �الع���الم �الأمني �لتابع���ة للحكومة, 
قد �أعلنت �إنطالق عملي���ة �أ�شود �جلزيرة لتفتي�س 
�النب���ار  حمافظ���ة  �شم���ايل  �جلزي���رة  �شح���ر�ء 
حمافظ���ة  وغرب���ي  نين���وى  حمافظ���ة  وجنوب���ي 
�ش���الح �لدي���ن و�ش���وال �ىل �حل���دود �لدولية مع 
�شوري���ا. وت�شم���ل �لعملي���ة و�دي �لرثث���ار, مطار 
جني���ف, �شني�شل���ه, جب���ل �ملنايف �شح���ول ر�وه, 
تل���ول  �لعجي���ج,  و�دي  طريف���اوي,  �ل�شعب���اين, 
عملي���ات  قي���اد�ت  فيه���ا  وت�ش���رك  �لطي���ار�ت. 
�جلزي���رة و�شالح �لدين وغ���رب نينوى و�حل�شد 
�ل�شعبي و�لع�شائري وباأحد ع�شر حموًر�, باإ�شناد 

من طري�ن �جلي�س و�لقوة �جلوية.

ت�ساعد الهجمات 
وتاأت���ي تلك �لعمليات بعد تز�يد ن�شاط د�ع�س �ىل 
�ك���رث م���ن 100 هج���وم يف ني�شان �ملا�ش���ي, فيما 

�شجل �ال�شبوع �ملا�شي فقط 19 هجوما.
ووفًق���ا ملعهد و��شنط���ن ل�شيا�شة �ل�ش���رق �الأدنى, 
وه���ي موؤ�ش�ش���ة ت�ش���م جمموع���ة م���ن �لباحث���ني 
و�الكادميي���ني, فق���د ز�دت وت�شاعف���ت هجم���ات 
�لتنظي���م خالل �شه���ر ني�شان, عما كان���ت عليه يف 
مطلع �لعام �جلاري, حي���ث نفذ �لتنظيم نحو 88 
هجوم���ا يف مطلع �لعام, بينما نف���ذ 151 هجوما 
يف �شهر ني�شان �ملا�ش���ي. نائب يف �لربملان يقول 
ل�)�ملدى( �نه "يف �ال�شهر �الخرية من والية عادل 
عب���د �مله���دي, تر�ج���ع �هتمام���ه باملل���ف �المني", 

ال�شب���اب عز�ها �ىل تدخل ع���دة جهات �خرى �ىل 
جان���ب �حلكومة بهذ� �ملل���ف. وكان عب���د �ملهدي, 
�لذي ��شتق���ال نهاية ت�شرين �لث���اين �ملا�شي على 
�ث���ر ت�شاعد �الحتجاج���ات �ملناه�ش���ة حلكومته, 
ق���د �شكى �كرث من مرة من �شعوبة مالحقة د�ع�س 
ب�شبب �زمت���ي تر�ج���ع ��شعار �لنف���ط وفايرو�س 
كورون���ا. و��ش���اف �لنائ���ب �لذي طلب ع���دم ن�شر 
��شمه, �ن "عبد �ملهدي كان �شعيفا و�شمح جلهات 
�شيا�شي���ة وف�شائ���ل يف �لتدخل بال�ش���اأن �المني, 
وحدث �رباك كب���ري يف هذ� �مللف". وخالل والية 
عبد �مله���دي, نفذ نحو 7 عملي���ات ع�شكرية كبرية 
لتم�شي���ط �ملناط���ق �لنائي���ة, قبل �ن يع���ود د�ع�س 

لي�شرب بقوة خالل �ل�شهرين �الخريين.

نق�س القطعات 
عب���د �خلال���ق �لع���ز�وي, نائ���ب عن دي���اىل, يقول 
ل�)�مل���دى( �ن �ملحافظة "تعاين من نق�س كبري يف 
�لقطع���ات �لع�شكري���ة", وهو �م���ر �عتربه �الخري 

ور�ء �لهجمات �ملتكررة يف دياىل.
وترتب���ط دي���اىل م���ع خم����س حمافظ���ات, وتع���د 
مناطقه���ا �ل�شمالي���ة �ل�شرقي���ة �شم���ن م���ا يع���رف 

باملتنازع عليها, كما �ن لها حدود� مع �ير�ن.
وي�شي���ف �لع���ز�وي "طلبن���ا من بغ���د�د منذ �كرث 
م���ن عام �ر�ش���ال تعزيز�ت �ىل دي���اىل, لكن ذلك مل 

يحدث".
و�شه���دت دي���اىل, يف عطل���ة �ال�شب���وع �ملا�ش���ي, 

هجوم���ا ه���و �الول م���ن نوع���ه من���ذ عام���ني, على 
�شرق���ي  خانق���ني,  م���ن  �لقريب���ة  �لق���رى  �ح���دى 
�ملحافظ���ة. ومتكن د�ع�س, قب���ل يومني, الأول مرة 
من���ذ �عالن بغ���د�د �لق�ش���اء عل���ى �لتنظي���م نهاية 
2017, من �ل�شيطرة على قرية لعدة �شاعات, قبل 

�ن يفر منها �ىل �ملناطق �جلبلية.
بدوره يقول ز�هد �لدل���وي, وهو م�شوؤول �شابق 
"�الو�ش���اع يف غ���رب  ل�)�مل���دى( �ن  يف خانق���ني 
�ملدين���ة غري مطئمن���ة", م�ش���ري� �ىل �ن �لهجمات 
منذ �لتحرير مل تتوقف هناك. ويف 2018 �شجلت 
يف �شرقي دياىل, نحو 100 هجوم بني تفجري�ت 
و�غتي���االت و�شق���وط هاون���ات, فيم���ا تر�جع���ت 
قلي���ال يف 2019, قبل �ن تعود م���رة �خرى مطلع 

.2020

عملية حا�سمة 
يح���دد معني���ون باملل���ف �المن���ي, �رب���ع مناط���ق 
ماز�ل���ت تعت���رب "رو�ف���د" لتنظي���م د�ع����س, وهي 
جب���ال حمري���ن يف �ل�شرق, و�ل�شح���ر�ء يف غرب 
يف  �حل�ش���ر  �شح���ر�ء  �ىل  باالإ�شاف���ة  �شام���ر�ء, 

جنوب �ملو�شل, و�طر�ف كركوك.
ويق���ول م���رو�ن �جلب���ارة, وهو قي���ادي يف ح�شد 
ع�شائ���ر �ش���الح �لدي���ن ل�)�ملدى( �ن ه���ذه �ملناطق 
"حتت���اج �ىل عملي���ات د�ئم���ة ومب�شاركة طري�ن 
وتقني���ات �لتحال���ف �ل���دويل". وكان���ت �لقي���ادة 
�لع�شكري���ة, قد �نهت يف �ل�5 من �يار �حلايل, قبل 
يوم من �لت�شويت عل���ى حكومة �لكاظمي, عملية 
قتلت خاللها  �نها  قالت  �لتي  �ل�شحر�ء",  "��شود 
5 �إرهابي���ني و�عتقل���ت 4 �آخري���ن, وع���رثت على 
م�شاف���ات للتنظي���م". وم�شاء �ل�شبت ق���ال رئي�س 
�ل���وزر�ء �جلدي���د م�شطف���ى �لكاظم���ي �إن �لعر�ق 
"مقبل على �شولة نهائية الجتثاث تنظيم د�ع�س 
�ل���ذي يح���اول �إع���ادة تنظي���م فلول���ه". و��ش���اف 
�لكاظم���ي خالل زيارته لهيئ���ة �حل�شد �أن "مقاتلي 
�حل�ش���د �ل�شعب���ي يف مقدم���ة �لذين ينف���ذون هذه 
�ل�شول���ة �إىل جان���ب �أخو�نه���م يف �جلي�س وبقية 

�لقو�ت �مل�شلحة".
وياأم���ل �لقي���ادي يف �حل�ش���د م���رو�ن �جلبارة �ن 
ينجح �لكاظمي يف �د�رة �مللف �المني "خ�شو�شا 
و�ن���ه كان رئي�س جهاز �من���ي ح�شا�س ويعرف ما 

طبيعة �لتحديات يف تلك �ملناطق".

قوة ع�سكرية 
غرب االنبار

 ترجمة / حامد احمد   

ف���ي كل يوم عن���د �ل�شاع���ة �لر�بعة فجر� 
تت�شل���ل هن���اء خ���در, م���ن �لبي���ت تاركة 
زوجه���ا و�طفالها �لثالث���ة نائمين وهي 
ترت���دي قبعة ق�س تقيه���ا من �ل�شم�س مع 
بدلة خاكي وطوق في يدها مكتوب عليه 
�شن���ف دمها لتبد�أ يوًم���ا �آخر من حياتها 
�لحافلة بالمخاطر . هناء 27 عاما, تقود 
�ول فري���ق �ز�ل���ة �لغام جمي���ع �ع�شائه 
م���ن ن�شاء �يزيدي���ات, في مهم���ة �لبحث 
ع���ن بع�س م���ن مئ���ات �آالف �لمتفجر�ت 
و�لمخلفات �لحربية �لمميتة �لتي تركها 
تنظيم د�ع�س عب���ر �ر��شيهم ومناطقهم 

في �شمالي �لعر�ق .
وتق���ول هناء عب���ر مكالم���ة فيديوية من 
مكتبها في �شنجار "�أعرف �ن عملي هذ� 
خط���ر ج���د�, �أي خط���وة خط���اأ ممكن �ن 
تكلفن���ي حياتي. ولكنن���ي فخورة النني 
�ق���دم خدمة البن���اء طائفت���ي ولمدينتي 
�لرج���وع  م���ن  ليتمكن���و�  و�شعب���ي 

لبيوتهم."
بعد �ش���ت �شنو�ت من �جتي���اح م�شلحي 
د�ع����س لمنطقته���م وقت���ل �لمئ���ات م���ن 
�لرج���ال و�أ�ش���ر م���ا يق���ارب م���ن 7000 
�م���ر�أة وفت���اة لال�شتعب���اد �لجن�ش���ي, ما 
ي���ز�ل 300,000 �أيزي���دي يعي�شون في 
مخيم���ات رغم �لح���اق �لهزيم���ة بد�ع�س 

وطرده من �لعر�ق في �لعام 2017 .
يذكر �ن ربع عدد �اليزيديين فقط تقريبا 
ق���د رجع �ل���ى �شنجار, �ح���د ��شباب ذلك 
يعود �لى �ن �غلب �حياء �شنجار تعاني 
م���ن دم���ار وتتخللها �النقا����س, ول�شبب 
�آخ���ر هو �ن �الرهابيي���ن تركو� �لمنطقة 
وه���ي ملغم���ة بمتفج���ر�ت مميت���ة. عثر 
فريق هن���اء على �لغام مخب���اأة في قدور 
و�وعي���ة ولعب �أطفال, ف�شال عن �حزمة 
ملغم���ة بط���ول ن�ش���ف مي���ل. ويذكر �ن 
�لعر�ق م�شنف على �نه من �كثر �لبلد�ن 

تلوثا بااللغام على �الر�س .
مكت���ب  مدي���رة  �شتر�ت���ون,  بور�شي���ا 
منظم���ةMag  �لبريطانية �ال�شت�شارية 
�لخيرية الز�لة �اللغام في �لعر�ق, تقول 

"تمكن د�ع�س من ت�شنيع �لغام �ر�شية 
عل���ى م�شت���وى تج���اري ل���زرع �لرع���ب 
وتهدي���د �أرو�ح بريئة الأجي���ال قادمة ." 
تقول هن���اء "زرع  د�ع�س عبو�ت نا�شفة 
ف���ي كل م���كان, قام���و� بعم���ل مفخخ���ات 
وكمائ���ن متفج���ر�ت به���دف �ن���ه عندم���ا 
ينهزم���ون وين�شحبون �شتبقى معاناتنا 
م�شتم���رة. ال يم���ر ي���وم  ب���دون وق���وع 
�نفج���ار للغ���م ي���وؤدي �ل���ى قت���ل �أو قطع 
�ط���ر�ف ��شخا����س �برياء. هن���اك رعب 

بين �هالي �شنجار ."
قام���ت منظمة Mag بتدريب 36 �مر�أة 
على �بطال مفعول �اللغام, وتعتبر هناء 
�أحد �ربع ق���ادة فرق �ز�ل���ة �لغام, �ثنان 
م���ن �اليزيديي���ن و�ثنان ع���رب. منذ �ن 
ب���د�أت �لعمل في 2016 تمكن فريقها من 
�ز�ل���ة 27000 لغم. ت���م ترقيتها موؤخر� 
كم�شرفة على فري���ق ثان ب�شمنهم ت�شعة 
رجال . �لمخ���رج �ل�شينمائي, �ورالندو 
عل���ى  ح���از  �ل���ذي  �ين�شيدي���ل,  ف���ون 
�الو�ش���كار لتوثيقه جه���ود عمال �الغاثة 
في �شوريا تحت عنو�ن ��شحاب �لخوذ 

�لبي����س, ق���ام بتوثي���ق عمل ف���رق �ز�لة 
�اللغ���ام بقي���ادة هناء تحت ��ش���م, د�خل 
�لنار, وهم يتنقلون بحذر بين �النقا�س 
�لمج����س  معه���م  حاملي���ن  و�لحق���ول 
�لمعدني �ل���ذي يتح�ش�س وينذر بوجود 

لغم, ثم يقومون بتفجيره عن بعد .
يقول �ين�شيديل "هناء وزمالوؤها هم من 
بي���ن ��شج���ع �لنا�س �لذي���ن �لتقيت بهم. 
�نه���م يعر�شون حياته���م للخطر كل يوم 
م���ن �جل جع���ل �الر�س �آمن���ة من جديد. 
�نه���ا وفريقها يك�شفون ع���ن �لدور �لذي 
تلعبه �لمر�أة في �عادة بناء �لمجتمعات 

بعد �لحروب ."
تقول هناء �نها تاأمل �ن ُيذّكر وينبه هذ� 
�لفيلم بالماأزق �لذي عا�شه �اليزيديون, 
�الآالف ما يز�ل���ون مفقودين, وكثير من 
�لن�شاء محبطات من ع���دم �تخاذ �جر�ء 

قانوني �شد مغت�شبيهن .
عائل���ة هن���اء رجعو� �ل���ى بيته���م �لقديم 
في قري���ة خان�ش���ور في �شنج���ار. كانو� 
محظوظين لعدم تعر����س بيتهم ل�شرر. 
10% فق���ط م���ن �لقرويي���ن ق���د رجع���و� 
وذلك خوفا من �اللغ���ام و�نعد�م �المن. 
هناء تخ�شى على �والدها وهم يقطعون 

م�شافة ميلين للذهاب �لى �لمدر�شة .
قامت هي وفريقها بالتنقل حول �لمنطقة  
لتحذي���ر �الطف���ال م���ن �ن يحتر�شو� من 
�الج�ش���ام �لغريبة. وفي �حدى �لمناطق 
�خبر رج���ل �لفريق �ن �ب���ن �خيه �لبالغ 
م���ن �لعم���ر 15 عام���ا كان ق���د تعر����س 
النفج���ار قب���ل فت���رة وجيزة بينم���ا كان 
يقوم برعي �لغنم. من جانب �آخر ت�شبب 
وب���اء فايرو����س كورون���ا بارج���اء عمل 
فريق �ز�ل���ة �اللغام, وتاأمل هناء باإعادة 
عمل �لفريق قريب���ا. و�كدت بقولها "كل 
ي���وم ال نخ���رج فيه للعم���ل يعر�س حياة 

كثير من �لنا�س للخطر".
 عن: �سندي تايمز 
البريطانية

اأيزيديات �س��نجار ي�س��كلن ف��رق متطوعني لرف��ع الألغام
عثرت على المتفجرات في القدور ولعب االأطفال 

بغداد / المدى

�لن�شاء  �ن  �لى  �لق�شاء  �ح�شائيات  ت�شير 
�أك���ث���ر ع��ر���ش��ة ل��الن��ت��ح��ار م���ن �ل�����ش��ب��اب 
و�البتز�ز  �الأ�شري"  "�لكبت  منها  ال�شباب 

�اللكتروني.
قانونية  �ج�����ر�ء�ت  ع��ن  ق�����ش��اة  وي��ت��ح��دث 
قد  �النتحار  على  �لمحر�شين  بحق  ر�دع��ة 

ت�شل �لى �ل�شجن �لموؤبد.
حيدر  �لكرخ  جنايات  محكمة  قا�شي  وقال 
ل�شحيفة  ت�شريح  ف��ي  �ل��ب��ي��ر�وي  جليل 
حاالت  "�أكثر  �إن  )�لمدى(  تابعته  �لق�شاء 
�النتحار �لو�ردة �إلى �لمحاكم هي من قبل 
�لتي  "�ال�شباب  �أن  �إل��ى  ويلفت  �لن�شاء". 
هي  �النتحار  �إلى  �لغالب  في  �لن�شاء  تدفع 
تتعر�س  �لذي  و�لعنف  �الأ�شري  �لت�شييق 
�أو  �الأب  �أو  �ل���زوج  م��ن  ���ش��و�ء  �لن�شاء  ل��ه 
�الأخ, فاالعتد�ء بال�شرب و�ال�شطهاد يوؤدي 
ولكال  عو�مله  من  يعتبر  �أو  �النتحار  �إل��ى 

�لطرفين ن�شاء �و رجال".
�لكرخ  جنايات  محكمة  قا�شي  وي�شيف 
�الأه��ل  �أو  �ل���زوج  قبل  م��ن  "�لت�شييق  �أن 
ع��ل��ى �ل��ف��ت��ي��ات م��ن �أه���م ع��و�م��ل �الن��ت��ح��ار 
�الأع��ر�ف  بع�س  وكذلك  حاليا  �لمر�شودة 
�لتعليم  �لفتيات من  �أو حرمان  �الجتماعية 
دخول  مع  وكذلك  �لمجتمعي  �لتو��شل  �أو 
)�ل�شو�شيال  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
تلفزيونية وكثير  بر�مج  متابعة  �و  ميديا( 
في  و�ردة  ك��ان��ت  �لحياتية  �الأ���ش��ب��اب  م��ن 

�لحاالت �لمعرو�شة �أمام ق�شاة �لمحاكم".
�لرجال  ما يخ�س  �الأ�شباب, في  وبحثا في 
�النتحار  "حاالت  �أن  يبين  �لبير�وي  ف��اأن 
�لذي  �لمادي  �لعوز  ب�شبب  �غلبها  �ل��و�ردة 
�لظروف  ب�شبب  �الأخيرة  �لفترة  في  تفاقم 
�القت�شادية و�الأمنية وكذلك ب�شبب �لتركيب 

�لمجتمعي �له�س".
تدفع  �أخ���رى  "�أ�شباب  �لقا�شي:  وي��ت��اب��ع 
ك��ث��ي��ري��ن ل��الن��ت��ح��ار غ��ي��ر �ل���ع���وز �ل��م��ادي 
لدى  �الأخيرة وخا�شة  �الآون��ة  في  �نت�شرت 
�ل�شباب وهو تعاطي �لمخدر�ت و�نت�شارها 

بين �الأفر�د �إذ �أن كثير� من �لحاالت �لو�ردة 
�لحبوب  وت��ع��اط��ي  تعاطيها  بفعل  ك��ان��ت 
�لمخدرة و�لتي ت�شببت بكثير من �لكو�رث 
�لعائلية و�لمجتمعية, وهناك ��شباب �خرى 

مثل غ�شل �لعار".
�لعار  غ�شل  ق�شايا  "�غلب  �نه  �إل��ى  ويلفت 
و�ل�شعبية  �ل��ري��ف��ي��ة  �ل��م��ن��اط��ق  ف��ي  ت��ك��ث��ر 
وتت�شم �لحاالت �أي�شا بتعاون جميع �أفر�د 
�الأ�شرة في �إخفاء معالم �لجريمة للتخل�س 
�لمثال  �شبيل  وعلى  �الجتماعي,  �لنقد  من 
�لحمام  في  �ل�شاب  �و  �لفتاة  تحترق  ك��اأن 
�أو بالمدفاأة  �أو �ل�شقوط عند ن�شر �لغ�شيل 
�أو من خالل  �أن �لتحقيقات الحقا تظهر  �إال 
هو  �لوفاة  �شبب  ب��اأن  �لعدلي  �لطب  تقرير 
�نه  مبينا  وغيرها",  �شرب  �أو  خنق  �لقتل 
"في هذه �لحاالت يتغير �لو�شف �لقانوني 
 �� �لعقابية 405  �لمادة  �إلى  فتتحول  للمادة 
وهي  �لعر�قي  �لعقوبات  قانون  من   406

�لقتل و�لتي ت�شل عقوبتها �إلى �الإعد�م". 
�أن  �إل��ى  �لجنايات  محكمة  قا�شي  وي�شير 
�لتحري�س  �إلى  �شهلة  "�الأحد�ث هم عر�شة 
�لفتيات  خا�شة  �النتحار  ح��االت  تنفيذ  �و 
باأ�شخا�س  تزويجهن  يتم  ممن  �لقا�شر�ت 
منا�شبين  غير  �أو  بالعمر,  لهن  �أك��ف��اء  غير 
�جتماعيا فتكون هذه �لزيجة من �الأ�شباب 
�لتغرير  عن  ناهيك  �النتحار  �إل��ى  �لموؤدية 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��ب��ر  و�ب��ت��ز�زه��ن  ب��ه��ن 
�الج��ت��م��اع��ي وم�����ش��اوم��ت��ه��ن ال���ش��ت��خ��د�م 
�لتكنولوجيا ب�شكل غير �شحيح ما �أدى �إلى 
وقوعهن فري�شة �البتز�ز ما ي�شكل �النتحار 
ردة فعل في هذه �لق�شايا وهو على �شعيد 

�أحدث �الأ�شباب".
ويقول �لقا�شي �ن "�لمادة 408 من قانون 
 1969 ل�شنة   11 رق��م  �لعر�قي  �لعقوبات 
ف��ق��ر�ت  ث���الث  ناق�شت وم���ن خ���الل  �ل��ن��اف��ذ 
مو�شوعة �لتحري�س على �النتحار, �الأولى 
�أو  تناولت عقوبة �لمحر�س على �النتحار 
�أو  بتوفير  يقوم  ك��اأن  �لم�شاعد  �ل�شخ�س 
تجهيز �أدو�ت �النتحار �أو ي�شاعد ب�شكل ما 
على �رتكاب �لحادث", الفتا �إلى �أن "�لفقرة 

ن�شت على �ن يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد 
عملية  تمت  ح��ال��ة  ف��ي  �شنو�ت  �شبع  على 

�النتحار".
"في ح���ال ل��م يتم  �إن���ه  وي��و����ش��ل ب��ال��ق��ول 
�النتحار وتم فقط �ل�شروع فيه ولم يكتمل 
كاأن �أطلقت �ل�شحية عيار� ناريا من م�شد�س 
وعدة  �لحبل  �نقطع  �أو  نف�شه  ي�شب  ول��م 
�أمثلة �أخرى هنا تكون �لعقوبة �لحب�س من 

24 �شاعة �إلى خم�س �شنو�ت".
"�لمنتحر  �أن  �لبير�وي,  �لقا�شي  ويو�شح 
�إذ�  �أو  عمره  من  �شنة   )18( �ل���  يتم  لم  �إذ� 
كان ناق�س �الأهلية )م�شاب بمر�س عقلي( 
يعد ذلك ظرفا م�شدد� على �لمحر�س �أي �نه 
ينال �أق�شى درجات �لعقوبة و�لتي قد ت�شل 

لل�شجن �لموؤبد".
�أو  �لمنتحر  على  عقاب  "ال  �أن��ه  و�أو���ش��ح 
م��ن ���ش��رع ب��االن��ت��ح��ار ول��ك��ن �ل����ر�أي �ل��ع��ام 
و�ل����ع����رف �ل��م��ج��ت��م��ع��ي ي��ع��اق��ب��ه ب��ال��زج��ر 
�لعقوبة  �إل��ى  �إ�شافة  و�الجتماعي  �لديني 

�ل�شماوية",
�أديب  �شهيب  �لقا�شي  بالقول  معه  ويتفق 
�ل��ك��رخ,  تحقيق  محكمة  ق��ا���ش��ي  م��رج��ان 
�إلى  ترد  �ل�شكاوى  من  "�لعديد  �أن  م�شيفا 
�أن  �لتحقيقات  فيها  تظهر  �لتحقيق  محاكم 
تكون  �و  بتحري�س  تمت  �النتحار  جريمة 
تبين  �لتحقيقات  ل��ك��ن  ع��م��د  ق��ت��ل  ج��ري��م��ة 
تحال  �لقانوني  �ل�شياق  وبطبيعة  نوعيتها 
محاكم  ال�شيما  �لمخت�شة  �لمحاكم  �إل���ى 

�لجنايات".
ويلفت �لقا�شي �إلى �أن "�غلب من يقومون 
�الإدر�ك  قليلي  من  هم  �النتحار  بعمليات 
و�أن  �لمجتمعي  �ل�شغط  تحت  و�لو�قعين 
�الجتماعي  �لتو��شل  تكنولوجيا  �نت�شار 
�شاهم بتنامي حاالت �النتحار و�ن �غلب ما 
يعر�س على محكمته هي محاوالت �البتز�ز 
في  تتو�جد  ما  غالبا  �لتي  بال�شور  خا�شة 
من  �و  �لم�شروقة  �أو  �ل�شائعة  �لهو�تف 
�لم�شكلتان  وه��ات��ان  �لمخدر�ت  يتعاطون 
تعتبر�ن من بين �أهم �لعو�مل �لحديثة في 

وجود حاالت �نتحار �و تحري�س عليه".

الق�ساء: عقوبات ت�سل اإىل املوؤبد بحق املحر�سني على النتحار
التحقيقات ك�سفت جرائم قتل تكتمت عليها اأ�سر ال�سحايا



 بغداد / املدى

اثار رف���ع بعثة الحتاد الأوروب���ي يف العراق، 
اأم�س الأحد، علم املثليني وب�س���كل ر�سمي داخل 

موقع البعثة، موجة انتقادات �سيا�سية. 
وقال احل�س���اب الر�س���مي للبعثة على )تويرت(: 
"بال�س���رتاك مع ال�س���فارة الكندية وال�س���فارة 
الربيطاني���ة يف العراق، نن�سم اليوم يف بغداد 
مع بعث���ات الحتاد الأوروبي ح���ول العامل يف 
رف���ع علم قو�س ق���زح لالحتفال بالي���وم العاملي 
ملناه�س���ة ره���اب املثلي���ة والتح���ول اجلن�س���ي 
وت�سلي���ط ال�س���وء عل���ى حق���وق املثلي���ني/ات 
ومزدوج���ي/ات  اجلن����س  ومتح���ويل/ات 
اجلن����س". باملقابل، دع���ا ب�سري ح���داد، النائب 
الث���اين لرئي�س جمل����س الن���واب، اأم�س الحد، 
جلنة العالقات اخلارجي���ة والأوقاف واللجان 
املعنية باتخاذ الجراءات الالزمة �سد ت�سرف 
بعث���ة الحت���اد الوروبي برفع عل���م "املثليني" 
يف بغ���داد. وع���رب ح���داد يف بي���ان ع���ن رف�سه 
وا�ستنكاره "ال�سديد مل���ا قامت به بعثة الحتاد 
الأوروبي يف العراق، من ت�سرف غري م�سوؤول 
برفع علم املثلي���ني وال�سواذ وب�سكل ر�سمي يف 
بغداد"، موؤك���ًدا على "البعث���ات احرتام �سيادة 
البالد وهذا التجاوز للحدود مرفو�س وينايف 
قيمنا الدينية واأعرافنا الجتماعية". واأ�ساف، 
ال�س���واذ واملثليني على  "لن�سم���ح برف���ع عل���م 
اأر�سن���ا، وندع���و وزارة اخلارجي���ة واجله���ات 
جلن���ة  ووجهن���ا  الق�سي���ة،  ملتابع���ة  املعني���ة 
العالقات اخلارجية والأوقاف واللجان املعنية 
باتخاذ الجراءات الالزمة �سد هذا الت�سرف"، 
ا�ستف���زاز  الت�س���رف  "ه���ذا  اأن  اإىل  م�س���رًيا 
وا�سح مل�ساعر ال�سع���ب العراقي، وعلى البعثة 
اإن���زال العلم ف���وًرا وتقدمي اعتذار ع���ن فعلتهم 
وع���دم رفعه م���رة اأخرى و�سنتاب���ع الإجراءات 

م���ع اللج���ان النيابي���ة". بدوره���ا، دان���ت جلنة 
العالق���ات اخلارجي���ة يف جمل�س الن���واب، يف 
بي���ان "رف���ع عل���م املثلي���ة اجلن�سي���ة يف �سفارة 
بعثة الحت���اد الوروبي وتعتربه جتاوًزا على 
القيم والعراف الجتماعي���ة والعقائد الدينية 
لل�سعب العراق���ي". ودع���ت "وزارة اخلارجية 
العراقية للقيام بدوره���ا يف منع اي جتاوزات 
اأخ���رى حت���دث يف امل�ستقب���ل من قب���ل البعثات 
الدبلوما�سي���ة العامل���ة يف الع���راق".  اىل ذلك، 
قال رئي�س كتلة النهج الوطني عمار طعمة، يف 
بيان ان "ما فعلته بع�س ال�سفارات الغربية يف 

الع���راق اليوم من رفع علم يرم���ز لتاأييد �سلوك 
ال�سذوذ املنبوذ )املثلية( ميثل انتهاًكا لالأعراف 
والقوان���ني الدولي���ة التي تل���زم ه���ذه البعثات 
باحرتام معتقدات ومتبني���ات ال�سعب امل�سيف 
له���ا وع���دم خمالف���ة قوان���ني الدول���ة امل�سيف���ة 
ومراع���اة قي���م وتقالي���د واآداب ال�سع���وب التي 
تتواج���د �سفاراتها عل���ى اأرا�سيه���ا". وبح�سب 
طعم���ة "ت���زداد وقاحة ه���ذا الفع���ل وا�ستفزازه 
رم�س���ان  �سه���ر  يف  يق���ع  حينم���ا  للعراقي���ني 
املب���ارك". وطال���ب "وزارة اخلارجية العراقية 
باتخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة لردع هذ 

ال�سل���وك املنتهك لعقيدة وقي���م ال�سعب العراقي 
واإبالغ تلك ال�سفارات بتقدمي العتذار لل�سعب 
العراق���ي والتعه���د بع���دم تك���رار ه���ذه الأفعال 
املنافي���ة للذوق الإن�س���اين ال�سليم". من جانبه، 
اكد ع�سو جمل����س النواب عن حتالف �سائرون 
�سالم ال�سمري الرف����س القاطع للت�سرف الذي 
ق���ام ب���ه الي���وم الحت���اد الوروب���ي برف���ع علم 
ال�س���واذ يف قلب بغداد. وقال ال�سمري يف بيان 
تلقت���ه )امل���دى( اإن "الع���راق بلد ا�سا�س���ه الدين 
والخالق ول ميكن ال�سماح لأي ت�سرف يخرج 
ع���ن ه���ذه ال�س�س وم���ن اي جهة مهم���ا كانت"، 
معتربا الت�س���رف الوروبي "ا�ستخفافا بالقيم 
الديني���ة والخالقي���ة ل�سع���ب الع���راق بجمي���ع 
اديان���ه واطياف���ه". وطالب ال�سم���ري احلكومة 
ووزارة اخلارجية ب�"اتخاذ اخلطوات الالزمة 
املعربة عن الرف�س القاطع لهذا الت�سرف ويجب 
ان يتم انزال ه���ذا العلم فورا". اىل ذلك، طالب 
النائ���ب ع���ن ع�سائب اه���ل احلق ح�س���ن �سامل، 
بغل���ق �سفارات الحت���اد الوروب���ي يف بغداد. 
وقال �س���امل يف بيان، اإنه عل���ى "احلكومة غلق 
�سفارات الحتاد الوروبي يف العا�سمة بغداد 
ب�سبب اأفعالها ال�ساذة". وا�ساف، اإن "الت�سرف 
ال�س���اذ والال اأخالقي يعرب ع���ن ال�سلوك امل�سني 
وال�س���ذوذ جت���اه ال�سعوب ال�سالمي���ة واجتاه 
الع���راف والتقالي���د املحرتم���ة".   واأ�ساف اأن 
"بعث���ة الحت���اد الوروب���ي وه���ذه ال�سفارات 
التي مل تراعي دين واأخ���الق وعادات واأعراف 
املجتم���ع العراق���ي رّد فعله���ا اأك���رب م���ن �سفحة 
داع����س ال�سوداء وه���و م�سخ للقي���م ولالأخالق 
والع���ادات". واأو�س���ح �س���امل، "ل ب���د ان يكون 
هن���اك موق���ف ح���ازم م���ن احلكومة بغل���ق هذه 
ال�سف���ارات وع���دم ال�سم���اح ملث���ل ه���ذه الأفعال 
ال�س���اذة الت���ي تن���ايف الع���راف والتقاليد التي 

تربى عليها املجتمع العراقي والدين".

 بغداد / المدى

وانته���ت العطل���ة الت�سريعية لمجل�س 
الن���واب ف���ي الراب���ع م���ن �سه���ر اآذار 
الما�س���ي، األ اأن البرلمان لم ي�ستاأنف 
ه���ذه  جل�سات���ه وظ���ل معط���ال حت���ى 
تمري���ر  جل�س���ة  با�ستثن���اء  اللحظ���ة 

الحكومة التي عقدت قبل فترة .
ي�سي���ف العقاب���ي اأن "تج���اوز ه���ذه 
والقت�سادي���ة  )ال�سحي���ة  الأزم���ات 
والأمني���ة( يتطل���ب ت�سري���ع قواني���ن 
�سريع���ة داخل قبة مجل����س النواب"، 
م�سيرا الى انه "نحتاج اإلى تو�سيات 
اللج���ان النيابي���ة ومتابعاته���ا للقيام 
باأعماله���ا في مراقبة اأداء الوزارات". 
ولف���ت اإل���ى اأن���ه  "ابت���داًء م���ن ي���وم 
حظ���ر  �سيفر����س  المقب���ل  الجمع���ة 
للتج���وال مم���ا يحت���م عل���ى البرلمان 
مراقب���ة اأداء وزارة التج���ارة لتوفير 
الح�س���ة التمويني���ة وكذل���ك متابع���ة 

وزارة ال�سحة".
مجل����س  عم���ل  "اإع���ادة  اأن  ويتاب���ع 
النواب �سيتي���ح لنا متابع���ة م�ساريع 
القواني���ن المتلكئ���ة لغر����س اإكمالها، 
البرلماني���ة  النتخاب���ات  كقواني���ن 
المتوق���ف وتعدي���ل قان���ون المحكمة 
"هن���اك  اأن  اإل���ى  لفت���ا  التحادي���ة"، 
الكثي���ر م���ن القوانين الت���ي تحتاجها 
الحكوم���ة لتنفيذ برنامجها الحكومي 

وفق متطلبات المرحلة".
ويته���م النائ���ب ع���ن محافظ���ة بغداد، 
محم���د  الن���واب  مجل����س  رئي����س 
الحلبو�سي ب�"تعطيل جل�سات مجل�س 
النواب بحجة وباء كورونا"، معتقدا 
ان الفايرو����س "لي����س �سبب���ا حقيقيا 

توق���ف  وراء 
الجل�سات بدليل ان المجل�س تمكن من 
عقد جل�س���ة تمرير حكوم���ة م�سطفى 

الكاظمي خالل الفترة الما�سية".
ومن جانب اآخر، ا�سار النائب اإلى اأن 

"ا�ستكم���ال الملف ال���وزاري �سيكون 
المفاو�س���ات  عل���ى  ثانوي���ا ويعتم���د 
القائم���ة حالي���ا بين رئي����س الحكومة 

والكتل ال�سيا�سية".

ويح���اول رئي����س ال���وزراء م�سطفى 
الكاظم���ي عب���ر مفاو�س���ات مكثفة مع 
ال�سيا�سي���ة النته���اء  الكت���ل  روؤ�س���اء 
من ت�سمية مر�سحي���ن جدد للوزارات 

المح���اولت  ه���ذه  لك���ن  ال�ساغ���رة، 
ا�سطدم���ت بتم�س���ك واإ�س���رار الكت���ل 
ال�سيا�سية على تقديم ذات المر�سحين 
الذي���ن رف�س مجل�س الن���واب منحهم 

عل���ى  الت�سوي���ت  ف���ي جل�س���ة  الثق���ة 
الحكومة.

من جانبه يوؤك���د حنين القدو، النائب 
عن كتلة الفت���ح النيابية اأن "ال�سراع 

مازال موجودا بي���ن الكتل ال�سيا�سية 
عل���ى ال���وزارات ال�سب���ع المتبقية في 
حكوم���ة الكاظم���ي"، م�ستبع���دا "عقد 
جل�س���ة للبرلم���ان قب���ل عطل���ة العي���د 

لتمرير مر�سحي هذه الوزارات".
في جل�سة منح الثقة لحكومة الكاظمي 
ل���م تح�س���ل موافق���ة مجل����س النواب 
على كل من نوار ن�سيف جا�سم وزيرا 
للتجارة، وه�س���ام �سالح داود وزيًرا 
للثقاف���ة، وثناء حكمت نا�س���ر وزيًرا 
للهج���رة والمهجري���ن، اإ�سماعيل عبد 
الر�س���ا الالم���ي وزي���ًرا للزراعة، عبد 
الرحم���ن م�سطفى وزي���ًرا للعدل، مع 

اإرجاء مر�سحي النفط والخارجية.
ويو�سح قدو ف���ي ت�سريح ل�)المدى( 
اأن الطلب الموقع من عدد من النواب 
بع���د  البرلم���ان  ل�ستئن���اف جل�س���ات 
عطل���ة العي���د ياأت���ي �سم���ن الم�ساعي 
عل���ى  للت�سوي���ت  الرامي���ة والهادف���ة 
ف���ي  ال�ساغ���رة  ال���وزارات  ا�ستكم���ال 

حكومة الكاظمي".
ويعتق���د النائب ع���ن محافظة نينوى 
البرلم���ان  جل�س���ات  "ا�ستئن���اف  اأن 
م���ع  الكب���رى  القاع���ة  ف���ي  �ستك���ون 
اللتزام بالتباعد الجتماعي وتنفيذا 
لتوجيه���ات لجنة ال�سالمة ال�سحية"، 
م�سيف���ا ان���ه "م���ن ال�س���روري اإعادة 
لمزاول���ة  البرلماني���ة  اللج���ان  عم���ل 
الموؤ�س�س���ات  عل���ى  الرقاب���ي  عمله���ا 

الحكومية".
ويرج���ح ق���دو اأن "الق���وى ال�سيا�سية 
وبالتف���اق م���ع رئي����س الحكوم���ة قد 
تلج���اأ اإل���ى تجزئ���ة  تمري���ر مر�سحي 
مجل����س  ف���ي  ال�ساغ���رة   ال���وزارات 

النواب على �سكل مراحل". 
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خيار جتزئة احلقائب 
املتبقية على طاولة نقا�شات 
الكتل والكاظمي

جل�سة �سابقة 
ملجل�س النواب 

نتقدم باأحر التعازي للزميل 
 الدكتور قحطان الفرج اهلل 

وعائلته لرحيل والده 
ال�سيخ عدنان كامل �سبتي 

الفرج اهلل الوائلي 
الذي وافته املنية يف بغداد 

الذكر الطيب للفقيد الراحل
وال�شرب وال�شلوان لعائلته وحمبيه 

تع�زي�����ة 

جريدة املدى 

رفع علم املثليني على بعثة الحتاد الأوروبي ببغداد يثري موجة غ�سب �سيا�سية

الييكيياظييمييي يييوجييه الييداخييلييييية بييكيي�ييسييف ميي�ييسييري املييخييتييطييفييني واملييغيييييبييني 

ين��وي مئ��ة وت�شعة وثالثني نائب��ا تقدمي طلب اإىل رئا�ش��ة جمل�س الن��واب ال�شتئناف  جل�شات املجل���س وجلانه الدائمة بع��د عطلة العيد 
ال�شتكم��ال ت�شريع عدد من م�شاريع القوانني املعطلة يف مقدمتها قان��وين املحكمة االحتادية واالنتخابات النيابية. ويقول اجمد العقابي، 
النائ��ب ع��ن حتالف �شائرون يف ت�شري��ح ل�)املدى(، ان "هناك طلب��ا �شيقدم لرئا�شة جمل�س الن��واب موقعا من )139( نائب��ا يطالبون رئا�شة 
الربمل��ان  با�شتئن��اف عقد جل�شات الربمل��ان، وعمل جلانه الدائمة"، الفت��ا اإىل اأن "اجلل�شات عطلت منذ فرتة طويل��ة بحجة جائحة وباء 

كورونا وما تلته من اأزمات اقت�شادية واأمنية و�شيا�شية". 

و�شلت اإلى الطلب من الحكومة اإغالقها 

 بغداد / املدى

وّج���ه رئي����س جمل����س ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي، اأم�س 
الحد، وزارة الداخلي���ة با�ستخدام كل اإمكاناتها للك�سف عن 
املختطفني واملغيبني، م�ستنكًرا ما يتعر�س له املواطنون من 

عنف بوجود وزارة كبرية مثل الداخلية.
وق���ال مكت���ب الكاظمي يف بيان تلقت )امل���دى( ن�سخة منه اإن 

الخ���ري زار وزارة الداخلية والتقى الوزير عثمان الغامني. 
وك���د الكاظم���ي على "�س���رورة اأن يرتكز عمل ال���وزارة على 
خدم���ة املواطنني وحف���ظ كرامتهم وتر�سي���خ القانون وحكم 
العدالة، وبن���اء موؤ�س�سة مهنية تعيد للدولة هيبتها وحتارب 

الف�ساد دون حماباة لأحد".
و�س���دد على "�سرورة ا�ستخدام كل اإمكانات الوزارة للك�سف 
ع���ن م�س���ري املختطف���ني واملغيب���ني"، قائ���اًل اإن "الداخلي���ة 

وزارة كب���رية وم���ن غ���ري املعق���ول اأن يتعر����س املواطن���ون 
للخط���ف والختفاء بدون رادع، يج���ب متابعة هذه الق�سايا 

وح�سمها".
وا�ساف اأن "هناك ع�سابات اإجرامية تتحرك عرب غطاء غري 
�سرع���ي، ومتار����س ن�ساطاتها اعتماًدا عل���ى تخويف النا�س، 
واأن املوق���ف احل���ازم م���ن الأجه���زة الأمني���ة �سيك���ون كفيال 

بو�سع حد �سريع لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا".

وخاط���ب الكاظمي �سباط وزارة الداخلية قائال: "ل تخ�سوا 
من اأي جهة تدعي النتماء ال�سيا�سي، حتركوا �سد ع�سابات 
اخلط���ف واجلرمية املنظمة، وابذل���وا املزيد من اجلهد للحد 
م���ن انت�سار املخ���درات، ف�ساًل عن حمارب���ة الف�ساد والرتهل 

والتدخالت ال�سيا�سية".
واأ�س���ار اإىل اأن "اجلرمية والف�ساد والتدخ���ل ال�سيا�سي كلها 
حتدي���ات تواج���ه الدول���ة وهيبته���ا، واأن احلكوم���ة عازم���ة 

على الت�س���دي لها كاأولوية". واأك���د الكاظمي على "�سرورة 
التعاط���ي م���ع الحتجاج���ات ب���روح خمتلف���ة عل���ى اأ�سا����س 
اح���رتام القوان���ني وقي���م حق���وق الن�س���ان، وحماي���ة كرامة 
املواطن العراق���ي"، م�سيفا اأن "ال�سابط الذي يوؤدي واجبه 
بكفاءة ومهنية �سوف يكّرم، اأما املق�سر واملعتدي، فالعقوبة 
بانتظ���اره". وقال بح�سب البيان اإن���ه "�سيكون كال�سيف مع 

من يتجاوز على املواطن".

قال ل�شباطها: ال تخ�شوا اأي جهة تدعي االنتماء ال�شيا�شي
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 متابعة املدى 

باحلظ���ر  ق���ر�رً�   ، �ل�شح���ة  وز�رة  �تخ���ذت 
باملناطقي �مل�شّدد، على خلفية ت�شجيل خروقات 
كثرية من �ملو�طن���ني، د�عية �جلهات �ملخت�شة 
�إىل �لت�شدي���د عل���ى �إجر�ء�ت �حلظ���ر �جلزئي 

و�ملناطقي.  
وقالت �لوز�رة يف بيان،تلقت �ملدى ن�شخة منه 
�إن "وفدً� وز�ريًا رفيع �مل�شتوى برئا�شة وكيلي 
�ل���وز�رة �الإد�ري، �لدكت���ور ه���اين �لعقاب���ي، 
و�لفن���ي �لدكت���ور حازم �جلميل���ي، ومدير عام 
�ل�شح���ة �لعام���ة، �لدكتور ريا����ض عبد �الأمري، 
وجلن���ة �ال�شت�شاري���ني يف �ل���وز�رة، بحث مع 
د�ئ���رة �شحة بغد�د �لر�شاف���ة، �لو�قع �لوبائي 
و�أ�شب���اب زي���ادة �حل���االت يف جان���ب بغ���د�د 
�لر�شافة وبح�ش���ور مدير عام �شحة �لر�شافة 
�لدكت���ور عبد �لغن���ي �شع���دون �ل�شاعدي مدير 
عام د�ئ���رة �شحة بغ���د�د/ �لر�شاف���ة وعدد من 
م���در�ء �أق�شام و�شعب �لد�ئ���رة يف مقر �لد�ئرة 
�أم�ض �الأول �ل�شبت �ملو�فق 16 �أيار 2020".  

"مت خ���ال �الجتم���اع  �أن���ه  �لبي���ان،  و�أ�ش���اف 
مناق�ش���ة �أه���م �الأ�شب���اب �لت���ي �أدت �إىل زي���ادة 
ع���دد �الإ�شاب���ات يف جان���ب �لر�شاف���ة خا�ش���ة 
ودو�ئ���ر �ل�شح���ة يف بغ���د�د عام���ة ومنها عدم 
�لت���ز�م �ملو�طنني بتعليمات �ل���وز�رة و�حلظر 

�جلزئي".  
وتابع، �أن���ه "مت �خلروج بعدد من �الإجر�ء�ت، 
منه���ا �حلظ���ر �ملناطق���ي �مل�ش���ّدد، وح�شب عدد 
�الإ�شاب���ات يف ه���ذه �ملناطق، ودع���وة �جلهات 
�ملخت�ش���ة بالت�شدي���د عل���ى �إج���ر�ء�ت �حلظ���ر 
�جلزئ���ي و�ملناطق���ي، لوجود خروق���ات كثرية 
م���ن قب���ل �ملو�طن���ني وخ�شو�شًا بع���د �شاعات 
�حلظر �جلزئي من خال �لتجمعات و�شاحات 

كرة �لقدم و�ملنا�شبات �الأخرى" .  
و�أ�ش���ار ، �إىل �أن "�ل�شاع���دي ق���دم �شرحًا ب�شاأن 
�لر�شاف���ة  �لعام���ة يف جان���ب  �ل�شح���ة  و�ق���ع 

وحمات �مل�شح �مليد�ين للت�شدي من فايرو�ض 
�لكل���ي  باحلظ���ر  �لكفيل���ة  و�خلط���ط  كورون���ا 
�أو �اليع���از باحلظ���ر �ملناطق���ي بع���د تز�يد عدد 
�الإ�شاب���ات ودر��ش���ة خط���ة تو�شع���ة �ملخت���ر 
�خلا�ض بفايرو�ض كورونا يف جانب �لر�شافة 
موؤ�ش�ش���ات  �إح���دى  يف  ث���اين  خمت���ر  وفت���ح 

د�ئرة �شحة �لر�شاف���ة لا�شر�ع بتق�شي نتائج 
�لفح�ض منوه���ًا �ىل زيادة عدد حمات �لر�شد 
�نت�ش���ار  ملن���ع  �لر�شاف���ة  �لوبائ���ي يف جان���ب 

�لفايرو�ض".  
و�أ�شاف كذلك، �أن "�لوفد �لوز�ري ��شتمع �إىل 
�أه���م �ملعوقات �لتي تعي���ق �لعمل من �أجل حلها 

وتذليلها للق�شاء عل���ى جائحة كورونا، م�شيدً� 
بجهود د�ئرة �شحة �لر�شافة �ملتمثلة مبديرها 
�لعام وجهود كل م���اكات �شحة �لر�شافة رغم 
�ل�شعوب���ات وخط���ورة جائح���ة كورون���ا ومل���ا 
يقدموه من �أج���ل �شد و�حتو�ء هذ� �لوباء من 
خال فرقهم �جلو�لة وحمات �لر�شد �لوبائي 

�لتي بلغت 150 فرق���ة يف كل مناطق �لر�شافة 
و�الأع���د�د �لكب���رية م���ن �لفحو�ش���ات وبجهود 
و�لتمري�شي���ة  و�ل�شحي���ة  �لطبي���ة  �مل���اكات 
و�الإد�ري���ة و�خلدمية كافة الإحت���و�ء �لو�فدين 

من �لدول ورجوعهم �ىل بادهم".  
م���ن جهة �خ���رى �أو�شح وكي���ل وز�رة �ل�شحة 

ع�شو خلية �الأزمة جا�شم �لفاحي، �أم�ض �الأحد، 
حقيقة �تخ����اذ قر�ر بفر�ض حظر كامل للتجو�ل 

يف �لباد �بتد�ًء من يوم �جلمعة �ملقبل.
وق����ال �لفاح����ي �إن "م����ا �أ�شي����ع بت�شريح حول 
فر�����ض حظر للتج����و�ل للفرتة م����ن �جلمعة 22 
�آيار  ولغاية �الأحد 30 �آيار ، عار عن �ل�شحة".

و�أ�ش����اف، �أن "�الأيام �لت����ي �شيتم فر�ض �حلظر 
فيه����ا ه����ي م����ا �أقرت����ه �للجن����ة �لعلي����ا لل�شح����ة 
و�ل�شامة و�لتي تت�شمن فق����ط �أيام عيد �لفطر 

�ملبارك".
وكان���ت �للجن���ة �لعلي���ا لل�شح���ة و�ل�شامة قد 
ق���ررت يف وق���ت �شاب���ق، فر����ض حظ���ر �شامل 
للتجو�ل خ���ال �أيام عيد �لفط���ر، فيما تناولت 
و�شائ���ل �إع���ام �أنب���اء ع���ن فر����ض حظ���ر ت���ام 

للتجو�ل.
و�أ�شدرت خليتا �الأزمة يف �حلكومة و�لرملان، 
�خلمي�ض �ملا�شي، تو�شيات طارئة بعد �رتفاع 
�شوء  على  مع���دالت �الإ�شابة ب� "كوفي���د 19"، 
�جتماع رفيع �مل�شتوى بح�شور وزير �ل�شحة 

وممثل منظمة �ل�شحة �لعاملية.
�ش���در  بي���ان  وف���ق  �لتو�شي���ات،  وت�شمن���ت 
ع���ن رئا�ش���ة �لرملان 14 �آي���ار ، �إع���ادة ت�شكيل 
جلن���ة �الأم���ر 55 و�لب���دء بعملية ع���زل �ملناطق 
�ملوب���وءة، ومطالبة رئي�ض �ل���وزر�ء م�شطفى 
�لكاظمي باإجر�ء�ت �أكرث حزمًا جتاه �ملخالفني 

لتعليمات �لوقاية �ل�شحية.
وب���نّي �ملجتمع���ون، �أن �لعا�شم���ة بغ���د�د ه���ي 
�أك���رث �ملحافظات خمالفة للتعليم���ات �لوقائية، 
فيم���ا �أكد وزير �ل�شحة ح�ش���ن �لتميمي، خال 
�الجتماع، �أن �أغل���ب �مل�شابني موؤخرً� مل تظهر 

عليهم �أية �أعر��ض".
كما �أ�شارت �لتو�شي���ات، �إىل �شرورة �لقيام ب� 
"ثورة �إعامية توعوية وجمتمعية لرفع �لوعي 
�ل�شحي للمو�طن ب�ش���اأن خطورة �لوباء"، مع 
مطالبة �لقو�ت �الأمنية بعدم �لرت�خي وت�شديد 

�الإجر�ء�ت بتطبيق �حلظر.

ما حقيقة فر�ض حظر كامل للتجوال في العراق؟

ال�صحة تبداأ بالحجر المناطقي في المدن "الموبوءة"

 ذي قار / ح�سني العامل

ق���ار  دع���ا �ملتظاه���رون يف حمافظ���ة ذي 
ي���وم  �أم�ض �الحد   رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
م�شطفى �لكاظمي وحكومته �ىل ��شتثمار 
�لتاأيي���د �ل�شعبي و�لتعجيل مبحاكمة قتلة 
�ملتظاهرين وفتح ملف���ات �لف�شاد وتفعيل 
قانون �الأح���ز�ب للحد من ن�شاط �الأحز�ب 
�ملتورط���ة بالقت���ل و�لف�ش���اد و�لتي متتلك 
و�ملرتبط���ة  ع�شكري���ة  و�أجنح���ة  �أذرع���ًا 
باخلارج���ة ، حمذرين من ��شتفاقة �أحز�ب 
�لف�شاد من �شدمتها وحماولة مللمة �شتاتها 
بحكوم���ة  لاإطاح���ة  �شفوفه���ا  وتنظي���م 

�لكاظمي.
وقال �لنا�شط �ملدين يف جمال �لتظاهر�ت 
�ملطلبي���ة و�شقي���ق �أحد �شه���د�ء تظاهر�ت 
�لنا�شري���ة �أحم���د عل���ي �لتميم���ي للم���دى 
�إن " �ملطل���وب م���ن حكوم���ة �لكاظم���ي يف 
�ملرحل���ة �لر�هنة هو فت���ح ملف قتل وقمع 
�جلري���ة  �الإقام���ة  وفر����ض  �ملتظاهري���ن 
�ملُقال���ة  �حلكوم���ة  �أع�ش���اء  �شف���ر  ومن���ع 
وتقدمي �ملتورطني منهم بالف�شاد وجر�ئم 
�لقت���ل �ىل �ملحاكم �ملخت�ش���ة"، م�شددً� �أن 
�لقادة �الأمنيني  " �الأمر ي�شري كذلك على 
و�ل�شباط وعنا�ش���ر �ل�شرطة و�مللي�شيات 
و�ملجامي���ع �مل�شلحة و�لقنا�شني و�لك�شف 
ع���ن ) �أ�شباح  ( م���ا ي�شمى بالطرف �لثالث 
�لذي���ن �زهق���و� �أرو�ح مئ���ات �ملتظاهرين 
�ل�شلميني  وت�شببو� بعوق ج�شدي لاآالف 
منه���م". و�أ�شاف �لتميم���ي �أن " �حلكومة 
�حلالي���ة مطالبة باإن�شاف �ل�شحايا و�أ�شر 
لانتخاب���ات  موع���د  وحتدي���د  �ل�شه���د�ء 
قان���ون  با�شتكم���ال  و�لتعجي���ل  �ملبك���رة 
�النتخاب���ات وتعدي���ل قان���ون �الأحز�ب"، 
موؤكدً� على �أهمية �إجر�ء �نتخابات مبكرة 
يف ظل قان���ون من�ش���ف و�إد�رة �نتخابية 

�أمينة على �شوت �لناخب ".
و�أ�شار �لنا�شط �مل���دين �ىل �أن " تد�عيات 
حكوم���ة  م���ن  ت�شتدع���ي  �ملالي���ة  �الأزم���ة 
�لف�ش���اد  ملف���ات  جمي���ع  فت���ح  �لكاظم���ي  
وزعم���اء  �مل�شوؤول���ني  كب���ار  وماحق���ة 
�الأح���ز�ب �ملتورط���ني بنه���ب وتبديد �ملال 
�لعام عل���ى مدى 17 عام���ًا وتفعيل قانون 
م���ن �أين لك ه���ذ� ، وحجز كب���ار �لفا�شدين 
حل���ني �لتو�شل معه���م لت�شوي���ات تعيد ما 
نهب���وه خلزينة �لدول���ة "، م�ش���ددً� " على 
�لعمل���ة وتهري���ب  م���ز�د  وق���ف  �ش���رورة 
�الأم���و�ل و�لعمل عل���ى ��شرتجاع �الأمو�ل 

�لعر�قية �ملهربة ".
و�أ�ش���ار �لتميمي �ىل �أن " عملية �الإ�شاح 
�الإد�ري و�مل���ايل تتطل���ب �لي���وم تطه���ري 

�ل���وز�ر�ت و�ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومي���ة م���ن 
�لفا�شدي���ن و�إعادة تنظي���م هيكلية �جلهاز 
�الإد�ري و�إنق���اذه م���ن �لرته���ل و�لهيمن���ة 
م���ع  ين�شج���م  مب���ا  وحتديث���ه  �حلزبي���ة 

متطلبات �الإد�رة �اللكرتونية �حلديثة".
وع���ن فو�ش���ى �ل�ش���اح وتنّم���ر �ملجاميع 
�الأح���ز�ب  ملي�شي���ات  وجر�ئ���م  �مل�شلح���ة 
بق���وة  �لدول���ة  " ق���وة  �إن  �لتميم���ي  ق���ال 
موؤ�ش�شاته���ا ، ال بفو�ش���ى �ل�شاح وحتكم 
�مللي�شيات و�ملجاميع �مل�شلحة وال بتاعب 
�لوالء�ت �حلزبية و�ل�شيا�شية مب�شريها 
"، م�ش���ددً� على �أهمية ح�شر �ل�شاح بيد 
�لدولة وتطبيق قان���ون �الأحز�ب و�شحب 
�إجازة كل حزب ميتل���ك جناح ع�شكري �أو 
ملي�شي���ات وماحقته قانوني���ًا ومنعه من 

�مل�شاركة باالنتخابات �لقادمة".
وتاب���ع �لتميم���ي  " �أم���ا ع���ن حمافظة ذي 
ق���ار وهي عا�شم���ة �لث���ورة فاملطلوب من 
�حلكومة �حلالية تفعي���ل ما �أقره �لرملان 
باعتباره���ا حمافظ���ة منكوب���ة لتعوي�شها 
عم���ا حلقها من حرمان وخ�شائر "، م�شددً� 
عل���ى �ش���رورة " �الهتم���ام باأ�ش���ر �شهد�ء 
�لتظاه���ر�ت و�عتبار �شه���د�ء �لتظاهر�ت 
ك�شهد�ء �لوطن من �لقو�ت �مل�شلحة ولي�ض 
�شه���د�ء من �لدرجة �لثانية حيث يدرجون 
حالي���ًا �شم���ن �شحاي���ا �أخط���اء �لعمليات 

�لع�شكرية و�لتفجري�ت �الإرهابية".
ومن جانبه �أي���د �لنا�شط �ملدين و�شاحب 
�لتظاه���ر�ت  �شاح���ة  يف  �لثقاف���ة  خيم���ة 
باحلبوب���ي ن�ش���ري باق���ر ما دعا ل���ه زميله 
و�أ�ش���اف يف حدي���ث للم���دى �إن " ملف���ات 
�لقتل و�لف�شاد ونه���ب �ملال �لعام وجر�ئم 
�مللي�شي���ات وخروق���ات �أح���ز�ب �ل�شلط���ة 
ملف���ات  كله���ا  �ملن�شرم���ة  �الأع���و�م  طيل���ة 

�لبع����ض  ببع�شه���ا  ومرتبط���ة  مت�شابك���ة 
و�إن فت���ح �أي مل���ف منه���ا �شيفت���ح �مللفات 
�الخ���رى"، و�أردف �أن " �حلكومة �حلالية 
وجمل�ض �لق�شاء مطالبني �ليوم بال�شروع 
بتل���ك  للنظ���ر  خا�ش���ة  حمكم���ة  بت�شكي���ل 
�مللف���ات كونه���ا ملف���ات مت�ض �أم���ن �لدولة 
و�ملجتم���ع وتتعلق باأهم �ملفا�شل �الإد�رية 

و�القت�شادية ".
و��شتط���رد باق���ر �أن " �لعملي���ة �ل�شيا�شية 
و�الإد�ري���ة بحاجة �ليوم �ىل �إعادة تنظيم 
وتفعي���ل �لقو�نني ال�شتع���ادة هيبة �لدولة 
وحماية �الأمن �ملجتمعي "، م�شريً� �ىل �أن 
" �لقانون �لعر�قي �ل�شاري فيه ما يكفي من 
�ملو�د �لقانونية �لر�دعة للمتجاوزين على 
�لقانون �شو�ء من �مل�شوؤولني �ملتنفذين �أو 

من �أتباع �الأحز�ب و�مللي�شيات".
مبين���ًا �أن " �لقان���ون �لعر�ق���ي وال �شيم���ا 
لاأح���ز�ب  ي�شم���ح  ال  �الأح���ز�ب  قان���ون 
جمامي���ع  و�إد�رة  �ل�ش���اح  بامت���اك 
م�شلح���ة وال بتلق���ي �أم���و�ل م���ن �خل���ارج 
وال باالرتب���اط باأي دول���ة خارجية وكذلك 
يح���رم كل �شيا�ش���ي مد�ن بالف�ش���اد ولديه 
قيد جنائي م���ن �مل�شارك���ة باالنتخابات"، 
و�أ�شاف �أن " �حلكومة �حلالية لو متكنت 
من تطبيق ه���ذه �لفق���ر�ت �لقانونية على 
�الأحز�ب �حلالية قبل �النتخابات �لقادمة 

لتّم �إ�شاح �لعملية �ل�شيا�شية بالكامل".
و�أو�ش���ح باق���ر �لذي ��شتهدف���ت �ملجاميع 
�مل�شلح���ة خيمته ) خيم���ة �لثقافة ( بعبوة 
نا�شفة قبل ب�شع���ة �أ�شهر �شقط على �إثرها 
�شهي���د  ب���ني  �أ�شدقائ���ه  م���ن  �شخ�ش���ًا   11
وجريح �أن " تطبيق مو�د قانون �الأحز�ب 
ب�ش���ورة عادلة م���ن �شاأن���ه �أن يعيد �لوالء 
�لوطن���ي للعملي���ة �ل�شيا�شي���ة ويطهره���ا 

م���ن �لفا�شدين وناهبي �مل���ال �لعام وكذلك 
يطهرها م���ن �الأح���ز�ب �ملرتبطة باخلارج 
و�جله���ات �لت���ي تنف���ذ �أجن���د�ت خارجية 
عل���ى �أر�ض �لوط���ن"، م�شددً� عل���ى �أهمية 
تك���ون  و�أن  �الأح���ز�ب  بقان���ون  �اللت���ز�م 
�لتعدي���ات �ملزم���ع �إجر�وؤه���ا عليه ت�شب 
يف تعزي���ز �ل���والء �لوطن���ي و�حل���د م���ن 
�خلروقات �حلزبية و�لف�شاد �ل�شيا�شي".  
حكوم���ة   " �أن  �مل���دين  �لنا�ش���ط  و�أك���د 
بتطبي���ق  للتعجي���ل  مدع���وة  �لكاظم���ي 
م�شط���رة قان���ون �الأحز�ب عل���ى �الأحز�ب 
�لعامل���ة يف �ل�شاحة �لعر�قي���ة لتحد بذلك 
م���ن فو�شى �ل�ش���اح و�لتمويل �خلارجي 
وتق�ش���ي عل���ى توظي���ف �أم���و�ل �لف�ش���اد 
و�شر�ء �أ�شو�ت �لناخبني يف �النتخابات 
�لقادمة"، مت�شائًا " كيف ميكن �أن ن�شمن 
ظ���ل  يف  �لنزيه���ة  �النتخابي���ة  �ملناف�ش���ة 
وج���ود �أح���ز�ب م�شلح���ة متتل���ك مليار�ت 
�ل���دوالر�ت م���ن �أمو�ل �لف�ش���اد و�لتمويل 

�خلارجي ؟".
و��شار باق���ر �ىل �ن " �لكاظمي وحكومته 
ميكن �ن ينجحان يف تنفيذ تلك �خلطو�ت 
�ن ك�شب���و� تاأيي���د ودع���م �ملتظاهري���ن "، 
قاع���دة  تو�شي���ع  �ش���رورة  عل���ى  م�ش���دد� 
�لدع���م �ل�شعبي للحكومة م���ن خال تبني 
�حلكوم���ة وتنفيذه���ا للمطال���ب �ل�شعبي���ة 
�ملتظاه���رون  به���ا  ن���ادى  �لت���ي  �مللح���ة 
عل���ى م���دى �شبع���ة ��شه���ر م���ن �لفعاليات 
�شاح���ات  يف  �ملتو��شل���ة  �الحتجاجي���ة 

وميادين �لتظاهر".
و�أكد �لنا�شط �ملدين �أن " حكومة �لكاظمي 
عندم���ا تتبنى عملي���ة �الإ�ش���اح �حلقيقي 
�شتجد �ملتظاهرين ظهريً� لها و�شيكونون 
ه���م �لق���وة �ل�شارب���ة للف�ش���اد و�ملف�شدين 

مل���ا ميتلكونه من ح�شور مي���د�ين وتاأييد 
 " حم���ذرً�   ،  " ملطالبه���م  و��ش���ع  �شعب���ي 
حكوم���ة �لكاظمي مما وقع���ت فيه حكومة 
حي���در �لعب���ادي م���ن �أخطاء ح���ني ترددت 
كث���ريً� يف فت���ح ملفات �لف�ش���اد وجتاهلت 
�لتاأييد �ل�شعب���ي وتاأييد �ملرجعية �لدينية 
له���ا و�أهمل���ت �لدع���و�ت �ملنادي���ة بتبن���ي 
بر�م���ج �إ�ش���اح حقيق���ي يف �إد�رة �لدولة 

و�لعملية �ل�شيا�شية".
و�أ�ش���ار باقر �ىل �أن " �ملتظاهرين خرجو� 
�ىل �شاح���ات �لتظاه���ر للمطالب���ة بوط���ن 
يلي���ق بعر�قيته���م �الأ�شيل���ة ، وكل خطوة 
��شتع���ادة  باجت���اه  �حلكوم���ة  تخطوه���ا 
�لوطن �شتح�ض بالدعم �لكامل من �ل�شعب 
و�شاح���ات وميادين �لتظاه���ر"، الفتًا �ىل 
�أن " �ملتظاهرين �شبق و�أن �أعدو� خارطة 
طريق حتدد م�شار�ت �لو�شول �ىل �لهدف 
�ملن�شود وميكن حلكومة �لكاظمي �أن تطلع 
عليها وحت���دد نقطة �ل�ش���روع لتنفيذها". 
و�أو�ش���ح �لنا�ش���ط �مل���دين �أن " خط���و�ت 
�لكاظم���ي �حلالي���ة و�إن كان فيه���ا �ش���يء 
م���ن �جل���ر�أة لكنها ما ز�ل���ت دون م�شتوى 
�لطموح وت�شري باإيقاع بطيء ال يتنا�شب 
م���ع �ملطال���ب �مللح���ة لل�شع���ب �لعر�ق���ي"، 
د�عي���ًا �لكاظم���ي وحكومت���ه �ىل �لتعجيل 
بالق�شا�ض م���ن �لقتل���ة و�لفا�شدين وفتح 
ملف���ات �شبايكر و�حتال �ملو�شل وغريها 

من �مللفات �ملعطلة الأ�شباب �شيا�شية".
عليه���ا  �لكاظم���ي  حكوم���ة   " �أن  موؤك���د� 
�أن تتبن���ى  �أر�دت  �إن  �أن ت�شاب���ق �لوق���ت 
خط���و�ت ثوري���ة للتغيري "، حم���ذرً� " من 
��شتفاق���ة �أح���ز�ب �لف�ش���اد م���ن �شدمته���ا 
وحماول���ة مللمة �شتاته���ا وتنظيم �شفوفها 

لاإطاحة بحكومة �لكاظمي".

طالبوا  بعدم الرتّدد بفتح ملفات الف�ساد وتكرار اأخطاء العبادي 

متظاهرو ذي قار : هذا المطلوب من الحكومة الجديدة
 في المرحلة الراهنة

مم���ا ال �شك فيه �أن �ملنظمات غ���ري �حلكومية و�لف���رق �لتطوعية على م�شتوى 
�لع���امل ت���وؤدي دورً� ب���ارزً� يف رعاية �ملحتاج���ني وتقدمي �مل�شاع���د�ت �الغاثية 
و�لتوعي���ة �جلماهريي���ة خ�شو�ش���ًا يف �الزم���ات و�لك���و�رث �لت���ي تع�ش���ف 

مبحيطها �جلغر�يف.
وكون �أزم���ة فايرو�ض كورونا �لتي �جتاحت �لع���امل ك�شفت �لدور �ملهم لروز 
ن�ش���اط �ملنظم���ات غري �حلكومي���ة و�لف���رق �لتطوعي���ة �لتي ع���ززت �أن�شطتها 
بالتع���اون مع �حلكومات �ملحلية و�جله���ود �لتي تبذل للحد من �نت�شار �لوباء 

وحماولة �لتخفيف من �آثاره.
فقد �شاهم���ت �ملنظمات و�ملتطوعني يف �لعر�ق بدعم جهود �حلكومة �لعر�قية 
م���ن خ���ال مب���ادرة د�ئ���رة �ملنظمات غ���ري �حلكومي���ة �لت���ي �نطلق���ت بتاريخ 
2020/3/22 �حلمل���ة �لوطنية للمنظمات غري �حلكومي���ة و�لفرق �لتطوعية 

ملو�جهة �آثار فايرو�ض كورونا. 
�لتوجيه:

بتاري���خ 21 �آذ�ر 2020 وج���ه �ل�شي���د �الأم���ني �لع���ام ملجل�ض �ل���وزر�ء �الأ�شتاذ 
حميد نعيم �لغزي ب�شرورة ��شتثمار مو�رد �ملنظمات غري �حلكومية مل�شاعدة 
�ملو�طن���ني يف جمابه���ة �الزم���ة �لت���ي ت�شب���ب بها فايرو����ض كورون���ا وتنظيم 

و�ح�شاء �حلمات �لتي تقوم بها �ملنظمات.
�لدعوة: بتاري���خ 22 �آذ�ر 2020 وجهت د�ئرة �ملنظمات غري �حلكومية دعوة 
�ىل �ملنظمات كافة للم�شاركة ودعم �ملجتمع وباالمكانات �ملتوفرة مع ��شتعد�د 
�لد�ئ���رة لتقدمي �لدعم لتلك �حلم���ات على �ن ال يتعار����ض �لعمل مع تعليمات 
خلي���ة �الزمة �حلكومية �مل�شكلة مبوج���ب �المر �لديو�ين رقم 55 ل�شنة 2020 

 .
�آلية �لتوثيق: 

 google أن�شاأت د�ئ���رة �ملنظمات غري �حلكومية من�شة �لكرتونية من خال�
form تتي���ح للمنظم���ات �إمكانية توثيق حماتها �لكرتونيا حيث مت �عد�د 
ف���ورم �لك���رتوين متع���دد �لبيانات يتي���ح يف �مل�شتقب���ل حتديد نتائ���ج �حلملة 

وخارطة �الحتياج �مل�شتقبلي وكثافة �لتوزيع �ملكاين و�لنوعي. 
حتليل �لنتائج:

تو��شل���ت �ملنظمات غ���ري �حلكومي���ة �ملحلية بتق���دمي �مل�شاع���د�ت للمو�طنني 
حي���ث و�ش���ل ع���دد �مل�شتفيدي���ن �ىل م���ا يق���ارب 2.500.000 من���ذ تاريخ بدء 
�حلمل���ة م�شج���ًا تركيزً� على حم���ات �لدع���م �ل�شغرية حي���ث �نخف�ض معدل 
ع���دد �مل�شتفيدي���ن للحمل���ة �لو�ح���دة لي�ش���ل �ىل 426 م�شتفيد مقارن���ة ب� 506 
م�شتفيد للحملة �لو�حدة يف �الأ�شبوع �الأول من �حلملة ويعتر هذ� �ملو�شوع 
�يجابي���ًا �إذ �أن �ختيار عينة �مل�شتفيدي���ن للحملة �لو�حدة يتيح للحملة حتقيق 
�أهد�فه���ا و�لرتكي���ز عل���ى �لفئ���ات �مل�شتهدفة بدقة �أك���ر، وعلى �شعي���د تو�شع 
�لرقع���ة �جلغر�فية �شهد �الأ�شب���وع �ل�شاد�ض تك���ر�رً� لتوزيع �حلمات يف عدد 
م���ن �الحي���اء �ل�شكنية �لتي مت م�شاعدته���ا يف �ل�شابق حي���ث و�شل معدل عدد 
�حلمات للح���ي �ل�شكني �لو�حد �ىل 5 حمات يف حمافظات بغد�د، �لب�شرة، 
كرب���اء �ملقد�ش���ة و�لنجف �الأ�ش���رف وت�شدر )حي �حل���ر( يف حمافظة كرباء 
�ملقد�ش���ة �الحياء �مل�شجلة ب� 35 حملة فيما كانت �حلمات يف حمافظتي دياىل 
وو��ش���ط �ك���رث �نت�ش���ارً� حيث حقق���ت معدل حملت���ني للحي �ل�شكن���ي �لو�حد 
وعل���ى نف�ض �ملقيا�ض كان معدل عدد �مل�شتفيدين يف �حلي �ل�شكني �لو�حد يف 
حمافظ���ة �لنجف �الأ�شرف هو �الأعلى مبعدل 2845 م�شتفيد يف �حلي �ل�شكني 
�لو�ح���د مما يوؤ�شر �حتمالية عدم �لدق���ة يف ��شتهد�ف �ل�شر�ئح �ملق�شودة كما 
�شجل���ت مي�شان �أقل عدد م�شتفيدين يف �حلي �ل�شكني �لو�حد حيث و�شل �ىل 
253 م�شتفي���د. ومتيزت بع�ض �ملنظمات �مل�شارك���ة بتو�شيع رقعة �مل�شتفيدين 
م���ن حماته���ا �ىل �ك���رث من حمافظ���ة فقد غط���ت عدد م���ن �ملنظم���ات �أكرث من 
حمافظ���ة يف مقدمتها موؤ�ش�شة �لعني للرعاية �الجتماعية و�لتي وزعت يف 14 
حمافظ���ة ومبجموع حمات و�شلت 919 حملة وبو�قع 429356 م�شتفيد يف 

592 حملة وحي �شكني. 
و�شجل���ت �حلم���ات ب�ش���كل ع���ام يف �الأ�شب���وع �ل�شاد����ض �نخفا�شًا ع���ن ما مت 
ت�شجيل���ه يف �الأ�شابي���ع �لباقي���ة ب� 635 حمل���ة و321376 م�شتفي���د كان 58 % 
منها حمات توزي���ع �الأغذية �لتي �شهدت �رتفاعًا ب�شبب حمات �شهر رم�شان 
�ملب���ارك، ومل ي�شهد �الأ�شب���وع �ل�شاد�ض �أي تغيري يف م�شت���وى م�شاركة فروع 

�ملنظمات �الأجنبية يف �حلملة بعدد �شت منظمات فقط . 

احلملة الوطنية للمنظمات غري 
احلكومية ملواجهة اآثار فايرو�ض كورونا 
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الأك���م���ة!  وراء  م���ا  �شتك�شف  وال��م��ح��ك��م��ة   .. دولر   500 ب��دف��ع  ل�����ش��ف��اء  ان���ح���ازوا    

  الأولمبي��ة تواط��اأت ف��ي انتخ��اب التح��ادات .. وفن��دق ال�شع��دون ف�ش��ح ح�ش��اب اإنت�شون!   

 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

ح�شر �لكابنت عدنان درجال بتاريخه �ملطّرز باالإجناز�ت، و�شريته 
�مل�شهود لها بالوفاء و�لنز�هة وحب �لعر�ق، لُي�شّرف كر�شي وز�رة 
�ل�شب���اب و�لريا�شة، وهو ي�شّجل �شابقت���ني، �الأوىل �إنه كان حمّط 
تو�ف���ق ب���ني جميع �لكت���ل مبختل���ف توجهاته���ا متخّطي���ًا حو�جز 
�ملحا�ش�ش���ة، و�لثاني���ة �نفر�ده مبي���زة كونه �لوحيد ب���ني �أع�شاء 
�لكابين���ة �لوز�ري���ة ال ميّثل ج���زءً� من �ملنظومة �لفكري���ة �لد�خلية 
�لتي تر�ّشخت ط���و�ل �ل�شنو�ت �ملا�شية وباتت ت�ش���ّكل نهجًا يوؤثر 
عل���ى طبيعة �أد�ء قياد�ت �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية، وهو ما نر�هن عليه 
يف قدرت���ه عل���ى تطبيق �أف���كاره وروؤيته �لتي ال ي���ز�ل يحتفظ بها، 
وهو خارج �لبل���د بعيدً� عن �أي تاأثري�ت ميكن �أن يو�جهها ك�شياق 

�أ�شبح متو�رثًا مّمن عمل مع من �شبقه.
ندرك جي���دً� �أن �ملهّمة لن تكون ي�شرية وال ميكن الأمنيات ما نطمح 
�إلي���ه، وكل م���ا ن�شّطره من كلمات عل���ى �أور�ق �لن�ش���ح �أن تتج�ّشد 
عل���ى �أر�ض �لو�قع بتل���ك �ل�شهولة دون �أن متّر مبخا�ض ع�شري بعد 
�أن تو�ج���ه رحلته �شهام �لت�شقيط وحم���ات �ملرتّب�شني �لتي بانت 
ن���ذر �نطاقها  مع �أول ي���وم با�شر درجال مهام عمل���ه و�إن �ختلفت 
�لو�شيل���ة بني مبت�شم م�شاير ومر�هن عل���ى �قتنا�ض �الأمان و�لثقة 
منه ثم مي���ّرر �أجندته بكل هدوء، وبني متاأه���ب بد�أ بجمع �ملو�قف 
و�خلط���و�ت ليدعم طروحاته حتت جنح مقولة )كلمة حق ير�د بها 

باطل( !
تل���ك حقيقة �الأجو�ء �لتي من �ملفرت�ض �أن يدركها �جلرن�ل درجال، 
وال نعتق���د �أنه���ا غائبة علي���ه �إال �أنها ميكن �أن ته���رب منه يف �أوقات 
معّينة و�شط زحمة �لو�جب���ات وت�شّعب �ملهام، وهو ما يتوّجب �أن  
تك���ون �نطاقته حم�شوبة بدق���ة ت�شتند �ىل ر�ش���م دو�ئر �الإ�شاح 
بفرجال فّنان عارف يبد�أ من حميطه �ل�شّيق قبل �أن يكرب �ىل خارج 
�لوز�رة �شمن مفا�شل و�ملوؤ�ّش�شات �لتابعة لها فا ميكن �أن نتغافل 
عن ملّف���ات كثرية طالتها �شبهات �لف�ش���اد �الإد�ري و�ملايل ميكن �أن 

ت�شّكل عائقًا �أمام �إجر�ء ُيقِدم عليه ويتاأّمل �لنجاح من ور�ئه.
�إن حتّركات �لوزير و�لر�شائل �الإعامية �لتي بد�أت تت�شّدر و�شائل 
�الإع���ام كان من �ملفرت����ض �أن ي�شبقها عر�ض �شام���ل ملنهاج �لعمل 
يوؤك���د �أن حتّركات���ه ت�شتند �ىل تخطيط ُيبع���د �أي �إتهام بالفو�شى 
و�إن �شّكل���ت بع����ض �جل���والت �شوالت عل���ى �ملفا�ش���ل �لتي عانت 
�الإهم���ال كمركز �الإ�شكان �ل���ذي كان فر�شة للقائمني عليه يف �شرح 
�ملعا�ش���ل �لت���ي تو�جههم وتتاأم���ل يف �لنهو�ض به م���ن جديد و�أن 
يع���ود ل�شابق تاألقه يف خدمة فئة من �لريا�شيني وهو ما نتاأمل �أن 

ت�شتمّر تلك �ل�شوالت بخطو�ت مدرو�شة ومنهاج خمطط له .
�لبع����ض ي���رى �أن �حلمات �مل�ش���ادة بد�أت ت�شّو����ض �شد حتّركات 
�لوزي���ر، وهي مهّمة �ملكت���ب �الإعامي ليو�ش���ح باإجابات منطقية 
مثًا �أ�شباب ��شطحاب �إياد بنيان �لذي نكن له كل �الحرت�م لري�فقه 
يف كل لقاء�ته و��شتمر�ر ظهوره بكل جوالته حتت م�شّمى رئي�ض 
هيئة �لتطبيع ولي�ض كم�شت�شار رئي�ض �لوزر�ء ل�شوؤون �لريا�شة، 
و�إن �ش���ح ذلك ميك���ن �أن تثري �لت�ش���اوؤالت و�لتاأوي���ات عن غياب 
بع�ض روؤ�شاء �الحتاد�ت مثل �لدكتور ح�شني �لعميدي �أو �لدكتور 

طالب في�شل وغريهم على �شبيل �ملثال عن مر�فقة �لوزير؟!
نح���ن ن���درك �لعاق���ة �لروحي���ة ودور درج���ال يف تغي���ري خارطة 
�لقيادي���ة �لكروي���ة، ولي����ض م���ن �ملعي���ب �أن يك���ون عل���ى تو��شل 
ومتابع���ة مع هيئ���ة �لتطبيع �إال �أن مهام���ه �جل�شيمة حتّتم عليه �أن 
ي�شتغ���ل �أغل���ب �أوقاته نحو حتقي���ق �الإ�شاح من جه���ة و�الرتقاء 
ب���دور �ل�شب���اب �ل���ذي �أكد �أكرث م���ن م���ّرة طموح���ه يف تفعيل هذ� 
�جلان���ب �لذي عانى من �الإهمال و�لتهمي�ض برغم �أنه من �أولويات 

و�جبات �لوز�رة.
باخت�ش���ار.. �حلذر مطلوب من �لكابنت درج���ال يف �أن �ال�شتمر�ر 
يف �لتو�ج���د ب���كل فعاليات و�جتماع���ات هيئة �لتطبي���ع ميكن �أن 
ي�ش���كل ثغ���رة ت�شتغ���ل يف غري �شاحله خا�ش���ة �إذ� م���ا �أو�شل �أحد 
�أع�ش���اء �لهيئ���ة �لعامة معلوم���ة �ىل �لفيفا و�أّيده���ا خم�شة �آخرين 
باعتبار �أن تو�جد درجال يعترب تدخًا حكوميًا يف �شوؤون تطبيع 
�لك���رة وهو �أمر ال ن�شتغربه، عطفًا عل���ى ر�شائل كانت ت�شل �لفيفا 

من د�خل �أ�شرة �لكرة!

�صوالت الوزير

البع�ض يرى اأن الحمالت الم�شادة 
بداأت ت�شّو�ض �شد تحّركات الوزير، 

وهي مهّمة المكتب الإعالمي ليو�شح 
باإجابات منطقية مثاًل اأ�شباب ا�شطحاب 

اإياد بنيان الذي نكن له كل الحترام 
ليرافقه في كل لقاءاته 

 بغداد / اإياد ال�شاحلي

طالب �لرباع �ل���دويل �ل�شابق حممد جا�شم 
�جل�شاين وزير �ل�شب���اب و�لريا�شة عدنان 
ق�شي���ة  ك�ش���ف خي���وط  ب�ش���رورة  درج���ال 
�إيقاف ثاثة من �لرباع���ني �الأبطال و�حلذر 
من ره���ان �الحت���اد �لعر�ق���ي لرف���ع �الثقال 
على م�شي �لوقت الإخفاء ملف قر�ر �الحتاد 
ل من  �لدويل للعب���ة باإيقافهم به���دف �لتن�شّ
م�شوؤوليته �لتي �شبق ل�شلفه د.�أحمد ريا�ض 
�أّياه���ا قبي���ل مغادرت���ه من�شب���ه،  �أن حّمل���ه 
د�عيًا �لهيئة �لعام���ة التخاذ موقف م�شوؤول 
جت���اه ته���ّرب �الحت���اد م���ن تق���دمي تقريريه 
�مل���ايل و�الإد�ري لل�شن���و�ت �ل�ش���ت �ملا�شية 
و�شرورة تنقي���ة �الأجو�ء الإعادة �للعبة �ىل 

ع�شر �أزدهارها.
وق���ال حمم���د يف حدي���ث �شري���ح خ����ضّ به 
)�ملدى( :"ال �أحتدث هنا ب�شفتي مد�فعًا عن 
�شقيقي �لرباع �شل���و�ن جا�شم و�إن كان ذلك 
م���ن حقي، بل كاعب منتخ���ب وطني �شابق 
وبط���ل فئة �ملتقّدمني للف���رتة من 2003 �ىل 
2014 ب���وزن )105(كغ���م و�أحر����ض عل���ى 
�شمع���ة لعبت���ي، و�أرى �أن �الإهمال و�الأنانية 
م���ن  فو�ح���دة  �ملجه���ول،  �ىل  �شيقود�نه���ا 
و�جب���ات �الحت���اد �إقام���ة دور�ت توعوي���ة 
�ملنتخب���ات،  لرباع���ي  وفحو�ش���ات دوري���ة 
ويتحّم���ل �أي�ش���ًا م�شوؤولي���ة تن�شيب طبيب 
له���م يف �لبط���والت ي�ش���رف عل���ى تناوله���م 
�ملكّم���ات �لغذ�ئية بنف�شه جتّنب���ًا الأي خطاأ 
م�شارح���ة  وكذل���ك  حمتمل���ني،  تغاف���ل  �أو 
�ل���ر�أي �لع���ام ع���ن حقائ���ق ما يج���ري خلف 
�شت���ار عمله كالتحقيقات ب�شاأن تناول �شفاء 
ر��شد و�شلو�ن جا�شم و�حمد فاروق �شر�ب 
�لطاق���ة �ل���ذي يحت���وي على م���ادة ممنوعة 

دوليًا".
مقاطع فيديو

تن���اول  حكاي���ة  يف  :"�لتناق����ض  و�أ�ش���اف 
م�ش���روب �لطاقة �أوق���ع �الحتاد يف مطب مل 
يعرف كي���ف ُيخّل�ض نف�شه منه �إال من خال 
ت�شجي���ل ثاثة مقاطع فيدي���و �أثناء حتقيقه 
م���ع �لاعب���ني ليحتمي به���ا كوثائ���ق مرئية 
تك���ون جاهزة عند تق���دمي دفوعاته لاحتاد 
�ل���دويل للعب���ة، فف���ي �لوقت �ل���ذي �عرتف 
�لرباع �أحمد فاروق �أنه ��شرتى علبة �شر�ب 
�لطاقة من �الأ�شو�ق وقدمها لزميليه �شلو�ن 
جا�شم و�شفاء ر��شد، خرج �شفاء يف �ليوم 
�لت���ايل بتوجي���ه م���ن �الحت���اد وكت���ب على 
�شفحته يف �لفي�شبوك �أن )�الحتاد و�ملدرب 
ال يتحّم���ان �مل�شوؤولية و�أنه ��شرتى �لعلبة 
بنف�شه من بغد�د( فمن دفع كلماته للن�شر يف 
�شفحته وهو ال يقر�أ وال يكتب؟ و�أخريً� عند 
�إطاعن���ا على ق���ر�ر جلنة �لتحقي���ق نقر�أ �أن 
ممثل �لط���ب �لريا�شي رم���ى �لتق�شري على 
عاتق �شلو�ن جا�شم متهمًا �أياه ب�شر�ء �ملادة 

وتوزيعها على زميليه؟!"
انحياز مف�شوح

و�أو�شح :"بعد �أن ظهرت �لنتيجة �الإيجابية 
يف �لعّين���ة A وُبل���َغ �الحتاد �ملحل���ي ببيان 
�أ�شب���اب تن���اول �مل���ادة �ملحظ���ورة، من حق 
�لعر�ق ح�ش���ب �لقان���ون �أن يطالب بفح�ض 
�لعين���ة B �ملوج���ودة يف �ملخت���رب �ل���دويل، 

ولك���ن �الحتاد تعامل بانحي���از مف�شوح مع 
�شف���اء ر��شد لفح�ض عّينت���ه و�أهمل �شلو�ن 
و�حم���د، ومل���ا ��شتف�ش���ر �أخ���ي �شل���و�ن عن 
500 دوالر نظ���ري  �ل�شب���ب طالب���وه بدف���ع 
فح����ض �لعين���ة B وملا ق���ال له���م ال �أملك هذ� 
�ملبلغ كون ر�تبي موقوف يف نادي �ل�شرطة 

ب�شبب هذه �لق�شية مل يبالو� له".
المراهنة على المتغّيرات

وب�شاأن �خلط���وة �لتالية ملتابع���ة �لنتيجة ، 
قال :"حّدد �الحتاد �ل���دويل �آخر موعد يوم 
28 ني�ش���ان 2020 الإعام���ه �إن كان �حتادنا 
يرغ���ب بفح����ض �لعين���ة �الحتي���اط B �أم ال، 
�إن ق���ال ال هن���ا ي�شق���ط حّق���ه يف ��شتئن���اف 
�لق�شية، ويتلقى عقوبة �إيقافه مع �لاعبني، 
�أما �إذ� قال نعم �أرغب فما عليه �شوى �أر�شال 
�ال�شتمارة �خلا�ش���ة بالاعب مع مبلغ 500 
دوالر، وه���و ما عم���ل عليه �الحت���اد بتهيئة 
�أور�ق �شف���اء ر��ش���د فقط لك�ش���ب مزيد من 
�لوق���ت، م���ع �ملر�هن���ة عل���ى متغ���رّي�ت مثل 
��شتبد�ل �لوزير ومتدي���د �إجر�ء�ت �حلجر 
�ل�شح���ي �لع���ام م���ن فايرو�ض كورون���ا لعّل 
�ملر�قب���ني ين�شون �مللف وُيخف���ى عن �أنظار 

�ملحقق���ني يف �ل���وز�رة �أو �أية جه���ة �أخرى، 
وُتخل���ى له �الأج���و�ء للتن�شيق م���ع متنفذين 

يف �الحتاد �لدويل الإنقاذ م�شريه".
�شراحة الوزير

وك�شف حممد :"بعدما �شعرنا بالظلم �لكبري 
م���ن موقف �الحت���اد بدفع مبل���غ 500 دوالر 
ل�شف���اء ر��ش���د فق���ط و�إهم���ال ح���ق �شلو�ن 
جا�ش���م و�أحم���د ف���اروق، �ت�شل���ُت بالوزير 
د.�أحم���د ريا����ض ع���ن طريق �شكرت���ريه قبل 
مغادرته �ل���وز�رة، �شاكيًا ل���ه �حلال، فطلب 
ح�ش���وري مع �لاعب���ني �لثاث���ة �ىل منزله 
ببغ���د�د ي���وم 25 ني�ش���ان قب���ل نف���اد �مل���دة 
�لدولي���ة بثاث���ة �أي���ام، و��شتقبلن���ا �لرج���ل 
بكرمه �ملعتاد، وتغّي���ب �شفاء عن �حل�شور 
بعدم���ا �أغلق جهاز هاتف���ه ��شتجابة لتوجيه 
�الحتاد �ل���ذي عزله ع���ن �الإع���ام وزمائه، 
وبع���د �أن ��شتم���ع �لوزي���ر حلديثن���ا، جاهر 
�أمامن���ا بالق���ول )توّهم���ُت باإمكاني���ة تاأّه���ل 
رباعين���ا �ىل �أوملبياد طوكي���و 2021 بعدما 
�شّدق���ُت بعملية جمع �لنقاط، و�أت�شح �الأمر 
كذبة ك���ربى، وحتى �لكارت �الأبي�ض �أ�شبح 
�شعب �ملنال مل�شارك���ة �شرفية لاعب و�حد( 

ح�شب قوله"!!
وتابع :"نقلُت للوزير �أن �الحتاد تعامل مع 
�إ�شابة �شلو�ن ب�شوء نية حيث درجو� ��شمه 
يف قائمة وفد بطولة �لعامل يف تاياند �أثناء 
متّتع���ه بفرتة �لنقاه���ة ُبعي���د �إجر�ئه عملية 
جر�حي���ة يف قطر، وعندم���ا �شاألهم ما فائدة 
ح�ش���وري �إن مل �أ�ش���ارك قالو� ل���ه �شروري 
تو�جدك كون �لبطولة تاأهيلية لاأوملبياد".

تاأمين مبالغ الفح�ض
وذك���ر :"قبل �أن نغادر بي���ت �لوزير، �أجرى 
�ت�ش���ااًل مع �أمني �ش���ر �الحت���اد د.م�شطفى 
�شال���ح، وق���ال ل���ه بن���ربة ح���اّدة و��شتي���اء 
�شديد: ملاذ� تنح���ازون ل�شفاء وتتجاهلون 
�شل���و�ن و�أحم���د، �ألي����ض �لثاثة ه���م ثروة 
ح���ق  توّق���َف  مت���ى  �لريا�شي���ة،  �لع���ر�ق 
�لع���ر�ق عل���ى مبل���غ 1500 دوالر لفح����ض 
عّين���ات �لثاث���ة؟ مل يك���ن هن���اك �أي م���رّبر 

ل�ش���وؤ�ل �لاعب���ني ه���ل ن�شتاأن���ف �لفح����ض 
�أم ال، و�جبك���م يق�ش���ي بدف���ع مبالغ �لثاثة 
و�أن���ا جاه���ز لتاأمينها لو طلبت���م ذلك، �ليوم 
جتّه���زون ��شتمارتي �شل���و�ن و�أحمد �أي�شًا 
و�ملبل���غ �لكل���ي موؤّم���ن.. ثم �أج���رى �ت�شااًل 
مع �أم���ني �شر �الحتاد �ل���دويل حممد ح�شن 
جل���ود و�أكد له �أن �لع���ر�ق ُيطالب بحقه يف 
فح����ض �لعّينة �الحتي���اط ، و�أعلمُه بوجهة 
نظ���ر �لوز�رة جتاه �حت���اد مزعل يف �شوء 
ف�شيحة �ملادة �ملحظورة �أحتّفظ عن ك�شفها، 
و�أخ���ريً� �ت�شل مب�شوؤول يف �لوز�رة طالبًا 
منه تقدمي تقرير نتائ���ج �لتحقيق �لوز�ري 

خال 48 �شاعة".
الحق الأخير

ويوؤك���د �لبط���ل �ل���دويل �ل�شاب���ق :"م�شى 
ع�ش���رون يومًا عل���ى طلب �لع���ر�ق بفح�ض 
�لعين���ة B ومل ي�ش���در �أي ق���ر�ر من �الحتاد 
�ل���دويل حت���ى ن�ش���ر ه���ذ� �للق���اء يف �ملدى 
�ليوم 18 �أيار 2020، هنا دخلنا يف مرحلة 
�ل�شك، رمبا �لنتيجة و�شلت و�أخفيْت وهذه 
ر�شال���ة عاجل���ة �ىل �لوزي���ر عدن���ان درجال 
للتح���ّري عن خي���وط �لق�شي���ة، الأن من 21 
�ىل 30 يوم���ًا هي �ملدة �لفا�شلة قبيل تبليغ 
�حتادن���ا بنتيج���ة �لفح�ض A ، �أم���ا نتيجة 
�لفح�ض B فا تتجاوز 10 �أيام كون �لعّينة 
موج���ودة يف �ملخت���رب �لدويل �أ�ش���ًا، ولو 
فر�شنا ج���اءت �لنتيجة وحتِمل �لقر�ر ذ�ته 
يبقى من حقنا �لتوجه �ىل �ملحكمة لبيان ما 
ور�ء �الأكم���ة وال م�شكل���ة �إن ذهب �شفاء �أو 
�شلو�ن �أو �أحمد �أو مت ت�شمية �أحد �ملحامني 
�أو ممث���ل عنهم من �الحتاد م���ع دفع مبلغ 3 
�آالف دوالر، فاملحكم���ة جت���ري �إما بات�شال 
هاتف���ي تظهر نتيجته خال ع�ش���رة �أيام �أو 
�أت�شال مرئي تت�شح نتائجه خال �شهر، �أو 
جل�ش���ة مو�جه���ة وهي �الأ�شع���ب من ناحية 
�لكلف���ة وت�شتغرق وقتًا �أط���ول حتى معرفة 
����ض �الحت���اد �لدويل  �لق���ر�ر، وهن���ا يخ�شّ
�جلل�شة مث���ًا على هام�ض بطولة �لعامل يف 

ت�شرين �لثاين �ملقبل".

وي�شت���درك :"�أي دول���ة يظه���ر لديها نتيجة 
�إيجابي���ة �أثناء فح�ض عّينة رباعني ببطولة 
دولي���ة ر�شمي���ة وُي�شجل عليه���ا ف�شل ثاثة 
العبني خ���ال �ل�شنة �لو�ح���دة تدفع غر�مة 
50 �أل���ف دوالر ويتوق���ف �حتاده���ا �ملحلي 
م���ن 2 �ىل 4 �شنو�ت ح�شب �ملادة 12.5 من 
قان���ون �للعب���ة، وبالن�شبة ملوق���ف العبينا، 
�أتوق���ع حرم���ان �أحم���د ف���اروق يف ظ���رف 
م�ش���ّدد 4 �شنو�ت، و�شل���و�ن جا�شم و�شفاء 
ر��شد يف ظرف م�شّدد 8 �شنو�ت ملعاقبتهما 

�شابقًا".
الإنفاق الأولمبي

وعن دور �للجنة �الأوملبية �لوطنية يف �حلد 
م���ن ق�شايا �ملن�شطات، قال :" كل ما يح�شل 
يف �لريا�شة م���ن ف�شائح تتحّملها �الأوملبية 
�حلالي���ة ب�شب���ب تو�طئه���ا م���ع �الحت���اد�ت 
�ملركزي���ة ومنها رف���ع �الثقال بع���دم تدقيق 
�لهيئ���ات �لعام���ة وتركه���ا تنتخ���ب �إد�ر�تها 
وفق���ًا مل�شال���ح خا�شة فم���ن �لطبيعي يكون 
�الأد�ء بعي���دً� عن �لرقاب���ة، وللعلم �الأوملبية 
ذ�ته���ا �أنفقت �أم���و�اًل طائل���ة دون �أن تنجح 
يف حتقيق �لنتائ���ج ب�شبب �شيا�شتها �ملالية 
�مل�شطرب���ة و�لتي �أوث���ق �أحد�ها ي���وم �أّثر 
تر�شي���د �النفاق �حلكومي ع���ام 2014 على 
حت�شرينا ل���دورة �إنت�ش���ون �الآ�شيوية 17، 
حي���ث مت جتمي���ع 35 ريا�شي���ًا ب���ني العبني 
م���ن رف���ع �الثق���ال يف مع�شك���ر  ومدرب���ني 
مبنطقة �ل�شع���دون و�شط بغ���د�د على نفقة 
�الأوملبية، وكانت �ملفارقة �أن �لعدد �ملطلوب 
للم�شارك���ة �لر�شمية ثاثة العبني مع مدرب 
�أي ال م���رّبر له���ذ� �لع���دد �لكب���ري!! وعندما 
�أن  ميك���ن  ال  �ملتو��ش���ع  للفن���دق  توّجهن���ا 
تدف���ع ع���ن �لليلة �لو�حدة �أك���رث من 7 �آالف 
دينار، ووجبة �الأكل يف مطعم بجو�ر قاعة 
�لتدريب ال تكّلف 6 �آالف دينار، وكحد �أعلى 
لن يتج���اوز �النفاق على الع���ب و�حد �أكرث 
م���ن 20 �ألف دينار يف �لي���وم، وبعد �نتهاء 
�ملع�شكر وذهابنا �ىل �لدورة وعودتنا منها 
�فت�شح ك�شف �حل�شاب باأن �الأوملبية قّيدت 
�إنفاقه���ا ب���� 75 �أل���ف دينار ل���كل ريا�شي يف 
مع�شكر �ل�شعدون، ما �أثار �لرقم لغط جميع 

�لريا�شيني"!
اأمانة العمومية

وختم حممد جا�ش���م حديثه :"قبل �الإطاحة 
ب�شالح حممد كاظ���م من رئا�شة �الحتاد يف 
9 كان���ون �لث���اين ع���ام 2014 وظفر حممد 
مزع���ل وحممد ح�ش���ن جل���ود ود.م�شطفى 
�شال���ح و�آخ���رون مبجل����ض �إد�رة �الحتاد، 
كان���ت لدين���ا بط���والت للرب�ع���م و�الأ�شبال 
و�لنا�شئ���ني و�ل�شب���اب و�ملتقّدم���ني لاأندية 
للمحافظ���ات،  بط���والت  خم����ض  وتقابله���ا 
��شافة �ىل �ملع�شكر�ت �ملائمة و�لتجهيز�ت 
�جلّيدة، وبع���د جميء �حتاد مزعل وم�شي 
�ش���ت �شنو�ت على �نتخاب���ه �ختفت كل تلك 
�لبطوالت و�ملع�شكر�ت، ومل يكا�شف �لهيئة 
�لعام���ة ع���ن م�شروف���ات ميز�نيت���ه ط���و�ل 
�ل�شن���ني �ملاّرة مبّوب���ة يف تقرير مايل، ومل 
يق���دم تقريرً� �إد�ريًا و�حدً� للم�شادقة عليه، 
كم���ا مل يعقد �أي �جتماع م���ع �الحتاد�ت �إال 
مّرة و�حدة رمبا عرب �لهاتف، كل ذلك �أمانة 

من �لو�جب على �لعمومية مطالبته بها ".

محمد جا�شم يطالب درجال بالتحّري عن ملف الأثقال

االحتاد احتمى بوثائق مرئية.. وريا�ض جاهر بالكذبة الكربى!   

بغداد / حيدر مدلول   

ز�د مهاجم �ملنتخب �لوطني �ل�شابق 
لك���رة �لق���دم حمم���د جب���ار �شوكان 
�ملحرتف يف �شف���وف فريق كاظمة 
�لكويت���ي م���ن �أوجاع فري���ق �لرمثا 
�الأردين �لذي كان يلعب يف �شفوفه 
باملو�ش���م 2017-2018عندما تلقى 
�الأخ���ري كتاب���ًا ر�شميًا م���ن �الحتاد 
�ل���دويل لكرة �لق���دم يق�شي بتفعيل 
العب���ني  ت�شجي���ل  مبن���ع  عقوبت���ه 
حمليني و�أجانب مل���دة ثاث فرت�ت 
متتالي���ة ��شتكم���اال للق���ر�ر �ل�شادر 
منه ي���وم �لعا�ش���ر من �شه���ر �شباط 
�ملا�شي ب�شب���ب �ل�شكاوى �لر�شمية 
�لت���ي قدمه���ا عم���اد حنان���ة حمامي  
حممد و �لاعبني �ل�شوريني )جهاد 
�لباع���ور و�أحم���د �ل���دوين و�شادي 

�حلموي (.
�ملالي���ة  �لقيم���ة  دوالر  �أل���ف    115
لاعب���ني  �ملتاأخ���رة  للم�شتحق���ات 
�الأربع���ة مل يح�شل���و� عليه���ا خال 
فرتة �حرت�فهم يف �شفوف �لفريق 
�الأول لك���رة �لق���دم بن���ادي �لرمث���ا 
�الأردين �ىل جان���ب بع����ض مبال���غ 
�أ�شافي���ة ترتبت على �الأخري ب�شبب 
�لتاأخ���ر يف ت�شدي���ده حي���ث �عت���رب 
ق���ر�ر �لفيفا ناف���ذً� للتطبي���ق ب�شكل 

ر�شم���ي م���ن تاري���خ و�شول���ه من���ذ 
ي���وم �جلمع���ة �ملا�ش���ي �ىل �الحتاد 
�الردين لك���رة �لقدم حيث مت و�شع 
�شرط وحي���د لرفع تفعي���ل �لعقوبة 
ه���و قي���ام جمل����ض �الإد�رة بت�شديد 
بذمته���ا  �ملرتتب���ة  �لدي���ون  جمي���ع 
ل�شالح حممد جبار �شوكان و�أحمد 
�ل���دوين و�ش���ادي �حلم���وي وجهاد 

�لباعور .
�لرمث���ا  ن���ادي  �إد�رة  وطماأن���ت 
�الردين �جلماه���ري باأنه���ا �شتعم���ل 
على ح���ل �لق�شية من خ���ال �إجر�ء 
ت�شوية مالية م���ع �لاعبني �الأربعة 
�ملب���ارك  �لفط���ر  عي���د  عطل���ة  بع���د 
وه���ي ��شتحقاقته���م �ملرتتب���ة بذمة 
�الد�ر�ت �ل�شابق���ة للن���ادي من �أجل 

رف���ع �حلرم���ان م���ن قي���د �حلرم���ان 
و�ل�شماح لها بالت�شجيل بعد �إر�شال 
كت���اب ر�شمي من قبل �ملحامي عماد 
حنان���ة �ىل �الحت���اد �ل���دويل لك���رة 
�لقدم يوؤكد فيه ت�شلم موكليه جميع 

مبالغهم �ملالية .
جب���ار  حمم���د  �ملهاج���م  وخا����ض 
�أوىل  �حرت�في���ة  جترب���ة  �ش���وكان 

يف �خل���ارج �شم���ن دوري �ملنا�شر 
�لق���دم  لك���رة  �الردين  للمحرتف���ني 
م���ع فري���ق �لرمث���ا مل���دة ع���ام و�حد 
�إثر توقيع���ه عقدً� ر�شمي���ًا معه يوم 
�لث���اين ع�ش���ر م���ن �شه���ر �آب 2017 
قادم���ًا م���ن فري���ق �ملين���اء �لب�شري 
حيث �شجل ثمانية �أهد�ف �شاهمت 
يف �حت���ال �ملرك���ز �لر�ب���ع بر�شيد 
39 نقط���ة يف نهاية �ملو�شم 2017-
2018 بع���د ف���رق �لوح���د�ت �لبطل 
و�جلزي���رة �لو�شي���ف و�لفي�شل���ي 

�شاحب �ملركز �لثالث .
جب���ار  حمم���د  �لاع���ب  ويتو�ج���د 
�ش���وكان يف حمافظ���ة �لب�شرة منذ 
منت�ش���ف �شه���ر �آذ�ر �ملا�ش���ي قادمًا 
م���ن دولة �لكوي���ت على �إث���ر توقف 
تف�ش���ي  ب�شب���ب  �لك���روي  �لن�ش���اط 
فايرو����ض كورون���ا �مل�شتج���د حتى 
يوم �حل���ادي ع�شر م���ن �شهر �أيلول 
�ملقبل وهو �ملوعد �لذي مت حتديده 
من قبل �الحتاد �لكويتي لكرة �لقدم 
بعد �حل�شول على �ل�شوء �الأخ�شر 
من �جله���ات �ل�شحية حي���ث �أنتقل 
للع���ب يف �شف���وف فري���ق كاظم���ة 
خال فرتة �النتقاالت �ل�شتوية ملدة 
ن�شف مو�ش���م يف �شفقة �نتقال من 
فريق نفط �لو�شط لكرة �لقدم حيث 

�أحرز �شوكان هدفني فقط .

محمد �صوكان يزيد اأوجاع الرمثا االأردني !

 بغداد / املدى

ح����ّدد �الحت����اد �الآ�شي����وي لكرة �لي����د ي����وم �ل�شاد�ض 
م����ن �شهر ت�شرين �الأول �ملقبل موع����دً� جديدً� الإقامة 
بطول����ة �آ�شي����ا لل�شب����اب حت����ت 19 عام����ًا يف مدين����ة 
�ش����ري�ز �الير�نية و�ملوؤهلة �ىل بطول����ة كاأ�ض �لعامل 
2021 باملج����ر ب����داًل م����ن �ملوع����د �ل�شابق �ل����ذي كان 
ي����وم �لعا�شر من �شهر متوز �ملقب����ل �لتي مت تاأجيلها 
ب�شب����ب جائحة كورونا �مل�شتج����د �لتي �شربت عددً� 
كب����ريً� م����ن �ل����دول يف جميع �أنح����اء �لع����امل و�أثرت 
على تعطيل و�إيقاف �لن�شاطات �لريا�شية وبعرثت 

روزنامة �لبطوالت .
و�شت�شتمر �ملناف�شات حت����ى يوم �خلام�ض ع�شر من 
�شه����ر ت�شري����ن �الأول �ملقبل حيث �شتك����ون �لبطولة 
�لقاري����ة �لثانية �لتي يت����م حتديدها من قبل �الحتاد 
�الآ�شي����وي لك����رة �لي����د بع����د �لن�شخ����ة �لثاني����ة م����ن 
بطول����ة كاأ�����ض �آ�شي����ا للنا�شئني حتت 17 عام����ًا لكرة 
�لي����د �ل�شاطئي����ة �لتي �شتج����ري يف تاياند يف �شهر 
�أيل����ول �ملقبل، فيما مت تاأجيل مناف�شات بطولة كاأ�ض 
�آ�شي����ا حتت 16 عامًا للنا�شئ����ني �ىل �إ�شعار �آخر بداًل 
م����ن �ملوع����د �ل�شابق �ل����ذي كان �شتقام في����ه �لبطولة 
خال �لف����رتة من �خلام�����ض ع�شر ولغاي����ة �ل�شاد�ض 

و�لع�شرين من �شهر �آب �ملقبل يف كاز�خ�شتان .
ويتوّج����ب على �حتاد كرة �لي����د برئا�شة �شام عو�د 
�الإ�ش����ر�ع �ىل ت�شمي����ة �مل����اك �لتدريب����ي و�الإد�ري 
فعلت����ه  مب����ا  �أ�ش����وة  �لي����د  لك����رة  �ل�شب����اب  ملنتخ����ب 

�الحتاد�ت �لعربية �لتي �تفقت على عودة �لوحد�ت 
�لتدريبي����ة م����ن خ����ال �إج����ر�ء �لاعب����ني متارينه����م 
�ملنزلي����ة وف����ق برنام����ج زمن����ي يف �لوق����ت �حل����ايل 
يف �إط����ار �الإج����ر�ء�ت �لوقائي����ة و�الحرت�زية �لتي 
قام����ت به����ا بلد�نهم للحد م����ن تف�شي �لوب����اء �لعاملي 

و�ملحافظة على �شحة و�شامة �ملو�طنني

موعد جديد لبطولة �صباب اآ�صيا 
بكرة اليد في �صيراز



فيما تت�شاعد النقا�شات 
و المداوالت لم�ش�ؤولين و 

خبراء في و�شائل االإعالم  و 
في ما يت�شرب من اأخبار، عن 

االأزمة المالية الخطيرة التي 
ت�اجه البالد باالإفال�س . . و 
ي�شل�ن فيها الى اإيجاد حل�ل 

بزيادة ال�شرائب و بالقيام 
با�شتقطاعات متن�عة من 

دخ�ل الم�ظفين و العمال و 
الم�شتخدمين و المتقاعدين، 
و اللج�ء الى قرو�س داخلية 
و دولية تكّبد البالد خ�شائر 

مالية عمالقة و الأزمان 
ط�يلة ب�شبب الف�ائد، ل�شعف 

االقت�شاد الحك�مي في 
ت�شديدها .  . 

تطرح �ساحات التظاهرات و يطرح 
خرباء وطنيون م�ستقلون الأهمية 
الأموال  على  للح�سول  الكربى 
يف مالحقة حيتان الف�ساد املايل و 
علنًا و  بت�سميتهم  البدء  و  الإداري 
تقدميهم للق�ساء و الأهم ا�سرتجاع 
يف  نهبوها،  التي  الهائلة  الأموال 
اإعالم  و�سائل  فيه  ازدحمت  وقت 
م�سداقية  ذات  مالية  موؤ�س�سات 
كربى،  لدول  وزارات  و  عالية 
متوا�سلة  ن�سرات  اىل  اإ�سافة 
ُن�سرت  لوزارة اخلزانة الأمريكية، 
يف الوا�سنطن بو�ست و نيويورك 
الفلكية  الأموال  ن�سرت   .   . تاميز 
المريكية  البنوك  يف  امل�سجلة 
الدويل  بنما  بنك  و  الأوروبية  و 
اأ�سحاب  ا�سماء  و  ال�سيت  �سيئ 
ميكن  )الذين  تلك  ال�ستيداعات 
لك  اأين  من  قاعدة  على  مقا�ساتهم 
اأقر العمل بها الربملان  هذا ؟؟ التي 
َمن  اأموال  اىل  اإ�سافة  العراقي(، 

المريكية  اخلزانة  وزارة  عاقبتهم 
بتجميد اأموالهم بتهم الإرهاب .  .

الأموال  عن  عديدون  يت�ساءل  و 
و  �سابقون  وزراء  نهبها  التي 
قياديون يف حزب الدعوة و عدد من 
الأحزاب احلاكمة و موظفون كبار 
و برملانيون �سابقون، ممن هربوا 
اىل  الكبرية  املنهوبات  هّربوا  و 
النرتبول  �سّلمهم  و  البالد  خارج 
و  طلبها  على  بناًء  احلكومة  اىل 
و  الق�ساء  اىل  منهم  ق�سم  اأحيل 
اطلق �سراح ق�سم منهم و مل ي�سدر 
�سيئًا عما ُحكموا به و ل عن م�سري 

تلك الأموال الهائلة املهّربة.
متخ�س�سون،  و  مراقبون  يرى  و 
الكاظمي  ال�سيد  حكومة  على  اأن 
الكبري  الدويل  الدعم  توّظف  اأن 
حلكومته الآن، يف متابعة و مالحقة 
تلك الأموال البالغة مئات مليارات 
الدولرات لإ�سرتدادها، اأ�سافة اىل 
م�سوؤولون  اأودعها  التي  الأموال 
كبار من حقبة الدكتاتورية و اأُعلن 

و�سع اليد عليها.  
التي  الفلكية  الأموال  ا�ستعادة  و 
من  الإيرانية  احلكومة  اىل  �ُسّلمت 
اأفالكها على  ن�سطوا يف  م�سوؤولني 
اأنها تعوي�سات عن خ�سائر  اأ�سا�س 
التي  الإيرانية،  ـ  العراقية  احلرب 
مدى  يف  ال�سريع  التدقيق  تتطلب 
دون  اإنها جرت  و  �سّحتها، خا�سة 
دويل  ح�ساب  دون  و  حق  وجه 
اأ�سويل بتقدير متخ�س�سني ، حيث 

ُفتحت خزائن البالد اأمامها  .  . 
متزايدة،  كبرية  اأعداد  ترى  و 

رواتب  تدقيق  و  تنزيل  �سرورة 
منت�سبي  تقاعد  و  خم�س�سات  و 
  .   . الربملان  و  الثالث  الرئا�سات 
با�سم  امل�سروفة  الأموال  اإلغاء  و 
تقاعد  اأنواع  و  )رفحاء(  تقاعد 
عوائل  و  لأفراد  اجلهادية  اخلدمة 
�سقوط  بعد  للمولودين  و  باأطفالها 
الف�سائيني  اأموال  و  الدكتاتورية، 
و الق�ساء على ازدواجية الرواتب، 
البالغة 18 مليار دولر �سهريًا وفق 
برملانيني و موظفني ماليني كبار يف 

الدولة العراقية و موؤ�س�ساتها. 
ق�سم  يرى  فيما  و  اأخرى،  جهة  من 
ب�سربة  يتم  اأن  لميكن  ذلك  اأن 
زمنية  مراحل  على  اإمنا  و  واحدة 
به  البدء  ميكن  منها  كبري  ق�سم 
يف  ال�سريع  التدقيق  وفق  فورًا 
الأحزاب  مكاتب  العملة،  مزاد   :
احلكومية،  العقود  القت�سادية، 
والتوكيالت،  الكوم�سنات 
الدولة،  عقارات  على  ال�ستحواذ 
احلكومية،  املنا�سب  بور�سة 
و  النفط  تهريب  احلدودية،  املنافذ 
الذهب و الأموال ال�سائلة، اقت�ساد 

ال�سجون واملراكز .  .
الأو�ساط،  اأو�سع  ترى  فيما  و 
لتوفري  ذلك  يف  الكربى  الهمية 
اأموال  هي  للبالد  هائلة  اأموال 
ترى  الأمرّين،  يعاين  الذي  �سعبها 
بتلك  البدء  اأن  اأخرى  اأو�ساط 
ال�سعب  ثقة  �سيبني  العمليات 
بحكومة الكاظمي، بعد اأن حتّطمت 
املتعاقبة  باحلكومات  ال�سعب  ثقة 

منذ 2003 .
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 د. عدنان ع�دة الطائي   د. مهند الرباك

 القا�شي �شامل رو�شان امل��ش�ي

مـــن الثابت مبـــكان اأن لكل دولـــة قواعد 
واأ�ســـ�س تقوم عليها حتى تك�ســـب �ســـفة 
الهويـــة ومن هذه الأ�ســـ�س هـــي الأر�س 
اأي الأدمي الـــذي يحـــدد بحـــدود تف�ســـله 
عـــن كيـــان دولة اأخـــرى جماورة �ســـواًء 
كانت م�ســـاحة هـــذه الأر�س كبـــرية كما 
رو�ســـيا وكندا اأو �ســـغرية كما البحرين 
وهايتي وثاين هذه الأ�ســـ�س هوال�سعب 
اأو اجلمهـــور بغ�س النظر عـــن عدد هذا 
كال�ســـني  �ســـخمًا  كان  �ســـواًء  ال�ســـعب 
والهنـــد اأم قليـــاًل كمـــا هـــو حال قطـــر اأو 
هولنـــدا ونوعيـــة ذلـــك ال�ســـعب هـــل هو 
هجني كما �ســـعب الربازيل اأو اأ�سيل كما 
يف اليابان ناهيك عن تنوعه دميوغرافيًا 
من حيـــث القوميـــة والديـــن والعرق ثم 
ياأتـــي الأ�ســـا�س الثالـــث وهو موؤ�س�ســـة 
احلكـــم مبختلـــف م�ســـمياتها ملكـــي كما 
يف ال�ســـعودية واإ�ســـبانيا اأو جمهـــوري 
كمـــا يف م�ســـر اأو تركيا اأو غـــري ذلك من 
م�سميات باختالف نزعة احلكم ع�سكري 
اأو برملاين اأو رئا�سي ثم الأ�سا�س الرابع 
وهو مـــوارد تلـــك الدولـــة التـــي توؤهلها 
لتكـــون دولـــة غنية كمـــا هي حـــال اأملانيا 
اأو دولـــة فقـــرية كمـــا ال�ســـومال وهـــذا 
يعـــود طبعًا لنوعية تلك املوارد واأقيامها 
وخام�ـــس تلـــك القواعـــد هـــو اأن تكـــون 
الدولـــة م�ســـتقلة وغـــري خا�ســـعة لنفوذ 

دولة اأخرى كما هو حال فرن�سا...
هنا ميكن اأن نطلق �سفة الدولة على هذا 
الكيان اأو ذاك واأي خلل يف هذه القواعد 
يذهـــب بالدولة ويهد كيانها كما هو حال 
فل�ســـطني يوم �ساعت اأر�ســـها فاأ�سبحت 
هام�ـــس دولة وليبيا التـــي غابت قيادتها 
ف�ســـارت اأ�ســـالء دولـــة و�ســـوريا التـــي 
هاجر و�سرد ثلث �ســـعبها فخارت قواها 

وبنغالد�س ال�سعيفة خللوها من املوارد 
ف�ساًل عن العراق امل�ســـادر قراره بنفوذ 
اأكـــر مـــن دولـــة... علمـــًا مـــن اأن الدولة 
لتبقـــى على حالهـــا من القـــوة فهي متر 
مبراحل كما الإن�ســـان فهي تولد �سعيفة 
بادئ الأمر كما هي اإيطاليا عندما �ســـرع 
القـــرن  نهايـــة  بتوحيدهـــا  غاريبالـــدي  
التا�ســـع ع�ســـر لتقوى يف فرتة ن�ســـجها 
وي�ســـري مبقدورها ق�ســـم اأرا�ســـي دول 
جلـــوار كما   اأو ابتـــالع تلك الدول باملرة 
كمـــا رو�ســـيا اربعينيات القرن املا�ســـي 
يوغ�ســـالفيا  كمـــا  تتفـــكك  ثـــم  لت�ســـيخ 
ال�ســـابقة ولي�ـــس بال�ســـرورة اأن يكـــون 
عامـــل قيـــام الدولة و�ســـعها وتال�ســـيها 
القـــوة الع�ســـكرية بـــل اإن هنـــاك العامل 
القت�ســـادي والهّزات القت�ســـادية التي 
ت�ســـيب الدول اأو نزعة احلكم و�ســـلوك 
احلاكـــم كمـــا هـــو حـــال الإمـــارات التـــي 
اأقامها ال�ســـيخ زايد من ل�سيء اأو انهيار 
تلك الدولة القوية ل�ســـطحات واأ�ســـلوب 
احلاكـــم كمـــا هـــو حـــال اأوغنـــدا نهايـــة 
ال�ســـبعينيات واأ�ســـلوب عيـــدي اأمني يف 

احلكم....
ومـــع كل ذلـــك حتى تكـــون الدولـــة قائمة 
مبفهومها احلديث وتك�سب �سرعيتها لبد 
من طرق اأبواب املنظمات الدولية واأولها 
الأمم املتحدة للتعريف باأن كيان دولة قد 
قـــام هنا اأو هناك حل�ســـل العـــرتاف بها 
وتكـــون خا�ســـعة ملبـــادئ واأهـــداف هذه 
املنظمة... وبعد كل الذي ورد هل العراق 

دولة اأم هام�س دولة؟؟؟
قام العراق دولـــة يف اآب من العام 1921 
ون�سب في�سل الأول ملكًا عليه باعرتاف 
ع�ســـبة الأمم اآنذاك رغم خ�سوعه النفوذ 
الربيطاين ومّرت ال�ســـنني مبا حملت من 

اأحـــداث �ســـاهمت بتغري نظـــام احلكم من 
ملكي د�ستوري اإىل جمهوري عام 1958 
وبعد ذلـــك توالت الأحـــداث والنقالبات 
فح�ســـل انقالب �ســـباط 1963ومن بعده 
انقالب 1968 حتى �ســـقوط العراق دولة 
حمتلة مـــن قبل اأمريـــكا وحلفائها ورافق 
هـــذه الأحـــداث والتطـــورات الكثـــري من 
اخلارجيـــة  واحلـــروب  التمـــرد  حـــالت 
والداخليـــة والنتفا�ســـات  ومامتخ�ـــس 
عنها من نتائج �ســـاهمت اإىل حد بعيد من  

�سقل مكانة العراق الدولية ...
لكـــن الذي ح�ســـل بعـــد العـــام 2003 من 
احتالل مبا�ســـر ومارافقه مـــن انهيار لكل 
اأ�ســـ�س الدولة ومازاد مـــن تعقيد املوقف 
هو ت�سدع موؤ�س�ســـات  الدولة التي يقوم 
عليها نظام احلكـــم فاإنهار اجلي�س وغاب 
علـــى  ال�ســـالح  لغـــة  القانـــون وت�ســـيدت 
املنطق وقبلها النظام والقانون وانفلتت 
قوة الدولة املا�ســـكة ليكون امل�ســـهد حتت 
رحمة اخلارجـــني عن القانون ليت�ســـرذم 
�ســـار  وهكـــذا  للدولـــة  القومـــي  البنـــاء 
للعراق اأكر من علم وراية حتاكي تنوعه 
القومـــي والديني وحتـــى القبلي  بعد اأن 
كان العراق كله ينحني حتت راية واحدة 
وهذا ما�ســـرعه د�ســـتور ملغوم يف بع�س 
مـــن مواده كتـــب على عجالـــة وباإياد غري 
وطنيـــة فكانـــت امل�ســـيبة الكـــربى وهي 
ت�ســـرذم الدولـــة قوميـــًا ودينيـــًا وحتـــى 
طائفيـــًا ، بـــل اأبعد من ذلك ملـــا تفرق اأبناء 
الطائفـــة الواحـــدة ممـــا جعلهـــا اأي دولة 
العراق فري�سة �سهلة اأمام طموحات دول 
اجلوار والقوى النافـــذة يف العامل حتى 
اأم�ســـى العـــراق م�ســـرحًا لأكر مـــن نفوذ 
فاعـــل لهـــذه الدولـــة اأوتلـــك ، بـــل الأدهى 
مـــن ذلـــك هـــو م�ســـادرة القـــرار العراقي 

ملـــا كان لهـــذه الـــدول الكلمـــة الف�ســـل يف 
تعـــني حكومة العراق بعد اإجراء ف�ســـول 
مل�ســـرحية النتخابات بدوراتهـــا الأربعة 
املا�سية وو�سل احلال اأن من يقوم مبهام 
رئي�س احلكومة مل يدخل النتخابات بل 
مل ُير�سح اأ�سا�سًا... فاأي انتكا�سة هذه؟ بل 
اأي نكبة ح�سلت يف العراق ؟ ، لي�سيب ذلك 
البناء ال�سيا�سي للدولة وي�سيبها بال�سلل 
حتـــى �ســـار العـــراق غـــري مرحـــب به يف 
املحافل الدولية واقفلت العديد من الدول 
�سفاراتها وقن�ســـليتها بعد �سيوع ظاهرة 
ال�ســـالح املنفلت وبـــروز ظاهـــرة الدولة 
العميقـــة وبـــات م�ســـري العـــراق مرهونًا 
بيـــد اأكـــر مـــن طـــرف داخليـــًا وخارجيًا 
لينعك�ـــس ذلـــك علـــى الواقع القت�ســـادي 
الذي انحدر اإىل اأدنى م�ســـتوى له ف�ســـاًل 
عن ت�سظي دعائم القيم واملثل العليا التي 
يقـــوم عليهـــا العامل الجتماعي وو�ســـل 
الأمر اإىل ال�ســـرر بالو�سائج الجتماعية 
وتخريب اأ�سالتها والتاأثري على ال�سلوك 
العـــام للنا�ـــس وزيـــادة علـــى ذلك اأم�ســـى 
�ســـعب العراق اأمام اأفق مغلق وم�ســـتقبل 
ليب�سر باخلري وبعد كل ذلك الذي ح�سل 
انهارت  اأ�ســـ�س ومقومـــات الدولة بعد اأن 
كان العراق دولة ر�ســـينة لها تاأثريها يف 
املنطقـــة بل كان �ســـلع املثلـــث الثالث يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط مع اإيران وتركيا 
وغّيبت هويته و�ســـار دولة غري وا�سحة 
العنوان فهل بالإمكان العودة ولو ملا كان 
عليه احلال قبل الذي ح�سل ونكون دولة 
تعاود احلياة مرة اأخرى اأم نحن ذاهبون 

اإىل املجهول؟؟؟
هذا ما�ستحيب عليه الأيام القادمة ويقينًا 
مفتاح ذلك التحدي هو بيد احلكومة الأن 

بعد هذا التغري الهائل فلننتظر...

1. ما ه� الراتب التقاعدي؟ 
اأ�سار قانون التقاعد املوحد رقم 9 ل�سنة 
2014 اإىل تعريـــف الراتـــب التقاعـــدي 
باأنـــه الراتب ال�ســـهري الذي ي�ســـتحقه 
املتقاعد، كما اأو�ســـح بـــاأن املتقاعد هو 
كل �ســـخ�س ا�ســـتحق عن خدماته راتبًا 
تقاعديـــًا اأو مكافـــاأة تقاعديـــة اأو مبلغًا 
مقطوعـــًا وفقـــًا لإحـــكام هـــذا القانـــون 
.وال�ســـخ�س الذي ي�ستحق التقاعد هو 
كل �سخ�س عهدت اإليه وظيفة مدنية اأو 
ع�سكرية اأو �سمن قوى الأمن اأو مكلف 
بخدمة عامة والذي يتقا�ســـى راتبًا اأو 
اأجـــرًا اأو مكافاأة من الدولة وت�ســـتقطع 
منه التوقيفات التقاعدية، وهذا ما ورد 
يف املادة )1( من قانون التقاعد املوحد 
النافذ، ويف �سوء ذلك الن�س القانوين 
فاإن املتقاعد هو الذي كان موظف ي�سغل 
وظيفـــة يف املالك الدائـــم للدولة وهذه 
اخلدمة التي حتت�سب لأغرا�س التقاعد 
ت�ســـمى اخلدمـــة التقاعدية التي اأ�ســـار 
لهـــا القانون اأعـــاله يف املـــادة )18/1( 
الدولـــة  يف  املـــوؤداة  )الوظيفـــة  باأنهـــا 
وم�ســـتوفى عنها التوقيفات التقاعدية( 
وهذه التوقيفات التقاعدية امل�ستقطعة 
من الراتب تذهب اإىل �سندوق التقاعد 
ومتثـــل اجلـــزء الرئي�ـــس مـــن متويلـــه 
وعلى وفق حكم املـــادة )9/اأول/اآ( من 
قانـــون التقاعـــد التـــي جاء فيهـــا الآتي 
)ولـ  تتكـــون اإيـــرادات ال�ســـندوق مما 
ياأتـــي :اأ ـ مبالـــغ التوقيفـــات التقاعدية 
رواتـــب  مـــن  �ســـهريًا  ت�ســـتقطع  التـــي 
موظفي الدولة واملكلفني بخدمة عامة( 
بينمـــا م�ســـاهمة الدولة يف ال�ســـندوق 
باأح�ســـن  تتعـــدى  ل  موازنتهـــا  مـــن 
الأحوال  ن�سبة15 % من راتب املوظف 
وعلـــى وفق ما جـــاء يف البنـــد)ب( من 

املادة اأعاله وعلى وفق الآتي )م�ساهمة 
الدولة البالغة )15 %( خم�سة ع�سر من 
املائة من راتب املوظف �ســـهريًا) وبذلك 
الراتـــب  فـــاإن يتـــوىل م�ســـدر متويـــل 
التقاعـــدي هو املوظف ذاتـــه لأنه ادخر 
اأمواله التي ا�ســـتقطعت من ا�ستحقاقه 
يف �ســـندوق التقاعـــد بحكـــم اللتـــزام 

القانوين.

2. ماهية �شندوق التقاعد؟ 
بعد اأن تو�ســـح لنا باأن ال�ســـندوق هو 
من يتوىل منح الراتب التقاعدي فالبد 
مـــن معرفـــة الطبيعـــة القانونيـــة لهـــذا 
ال�ســـندوق هل هو جهـــة خريية تتوىل 
تقـــدمي امل�ســـاعدة اأم اإنه طـــرف يف عقد 
م�ســـدره القانون ، وي�ســـمى �ســـندوق 
التقاعـــد يف بع�ـــس البلـــدان �ســـندوق 
وهـــو   )Pension Fund( املعا�ســـات 
موؤ�س�ســـة ماليـــة تعنـــى بجمـــع ر�ســـوم 
اإلزاميـــة اأو اختياريـــة بهـــدف توزيعها 
يـــرى  لذلـــك  املتقاعديـــن،  علـــى  لحًقـــا 
بع�س الباحثني املخت�ســـني باأن الراتب 
التقاعدي ل يعد منحة اأو هبة، واإمنا هو 
حق من حقوق املوظف، لأنه م�ســـتقطع 
ابتـــداًء مـــن راتبـــه ال�ســـهري ب�ســـورة 
منتظمـــة خـــالل خدمتـــه يف الوظيفـــة 
مـــن اأجـــل مواجهـــة متطلبـــات احليـــاة 
بعـــد انتهاء خدمتـــه الوظيفية، وقانون 
التقاعـــد املوحـــد اعترب هذا ال�ســـندوق 
خمت�ـــس مبوظفي الدولـــة دون غريهم 
املـــادة )1/ وعلـــى وفـــق ت�ســـميته يف 
ثالثـــا( من القانون التي جاء فيها الآتي 
)ال�ســـندوق : �ســـندوق تقاعد موظفي 
الدولـــة ) ولـــه مهام حّددتهـــا املادة )7/

رابعا( من قانون التقاعد التي جاء فيها 
الآتـــي )رابعًا ـ يتوىل ال�ســـندوق املهام 

الآتية:  اأ ـ احت�ســـاب مبالـــغ التوقيفات 
التقاعدية وجبايتها ب ـ �سرف احلقوق 
اإىل  املحالـــني  للموظفـــني  التقاعديـــة 
التقاعد .جـ  ا�ســـتثمار اأموال ال�سندوق 
ومـــن  عليهـــا.(  واملحافظـــة  وتنميتهـــا 
خالل هـــذا الإيجـــاز فاإن نظـــام التقاعد 
الـــذي ي�ســـمى يف فقه القانـــون الغربي 
)pension scheme( هـــو عقـــد ملزم 
�ســـريحة  وغايـــة  هـــدف  وذو  قانونـــًا 
للتقاعـــد بـــني املوظـــف اأو العامل وبني 
جهٍة ما تتـــوىل منحه الراتب التقاعدي 
بعد انتهـــاء وظيفته ويكـــون جزءًا من 
عقد التوظيف ال�ســـامل وحمدد م�ســـبقًا 
قانـــوين،  اإلـــزام  اأو  اتفـــاق  مبوجـــب 
ويف العـــراق فـــاإن م�ســـدر ذلـــك العقـــد 
هو القانون �ســـواء يف قانـــون اخلدمة 
املدنيـــة اأو قوانـــني اخلدمـــة اخلا�ســـة 
الأخـــرى اأو مبوجـــب قانـــون التقاعـــد 
النافـــذ، لذلـــك اأخل�ـــس اإىل اأن الراتـــب 
التقاعدي هو اأثر مـــن اأثار العقد املربم 
بـــني املوظف اأو العامل وبني �ســـندوق 
التقاعـــد مبوجب قانـــون اخلدمة الذي 
يت�ســـمن  وهـــو  مبوجبـــه،  يعمـــل  كان 
التزامني رئي�سني متقابلني الأول التزام 
املوظف بت�ســـديد بدلت ال�ســـرتاك يف 
ال�ســـندوق والتـــي ت�ســـمى بالتوقيفات 
التقاعديـــة، والثـــاين التزام �ســـندوق 
التقاعد ممثـــل بالهيئة الوطنية للتقاعد 
مبنحـــه الراتـــب التقاعدي بعـــد انتهاء 
عمل املوظـــف وي�ســـمى )الإحالـــة على 
التقاعد( لالأ�سباب التي حددها القانون 
واأي اإخـــالل باأي بالتـــزام من اأي طرف 
يرتب جزاءات متفق عليها م�ســـبقًا فاإذا 
تخلف املوظف اأو العامل عن الت�ســـديد 
فاإنـــه ل ي�ســـتحق الراتـــب التقاعدي اإل 
بعد الت�ســـديد، وكذلك �سندوق التقاعد 

اإذا امتنـــع عن منـــح الراتـــب التقاعدي 
فاإنه ملزم بالتعوي�س.

ومـــن خال�ســـة العر�ـــس فـــاإن الراتـــب 
التقاعدي هو اأثر مـــن اأثار العقد املربم 
بـــني الطرفـــني ب�ســـروطه الـــواردة يف 
القوانني النافذة وهـــو لي�س مبنحة اأو 
تعوي�ـــس. لكـــن ما �ســـهده العـــراق منذ 
�سنوات عديدة وخ�سو�سًا بعد احلرب 
العراقية الإيرانية يف بداية ثمانينيات 
القرن املا�سي ظهرت لنا �سريحة اأخرى 
منحـــت مبالـــغ �ســـهرية مب�ســـمى تقاعد 
وتـــوزع عـــن طريـــق �ســـندوق التقاعد 
وهـــي �ســـريحة ذوي املتوفني من جراء 
الع�ســـكريني  مـــن  احلربيـــة  العمليـــات 
املكلفـــني الذيـــن لي�ـــس لهـــم وظيفـــة يف 
مالك الدولة ول يتقا�ســـون منها راتب 
وظيفـــي واإمنـــا لهـــم راتب يقـــرر خالل 
ومينـــح   ، الع�ســـكرية  خدمتهـــم  فـــرتة 
ذوي هـــوؤلء وكذلـــك اجلرحـــى راتبـــًا 
�ســـنوات  اإىل  اللتفـــات  دون  تقاعديـــًا 
يـــوزع  الـــذي  املبلـــغ  اأن  اأي  اخلدمـــة، 
عليهم لي�س له مقابـــل مدفوع من راتب 
املتوفـــى اأو اجلريح، كما ظهرت اأي�ســـًا 
�سريحة املت�سررين من جراء العمليات 
احلربيـــة �ســـواء يف احلـــرب العراقية 
الإيرانية اأو احلروب التي تلتها ومنها 
ل�ســـنة  قانـــون رقـــم )20(  مـــا ورد يف 
جـــراء  املت�ســـررين  )تعوي�ـــس   2009
العمليات احلربية والأخطاء الع�سكرية 
والعمليات الرهابية( وقانون موؤ�س�سة 
ال�سجناء ال�سيا�سيني وقانون موؤ�س�سة 
ال�سهداء وغريها من القوانني الأخرى، 
فهـــذه الرواتب التي خ�س�ســـت لهوؤلء 
ال�ســـحايا �ســـواء مـــن جـــراء الأعمـــال 
الإرهابية اأو تع�سف ال�سلطة يف النظام 
ال�سابق واحلايل فاإن هوؤلء ي�ستحقون 

التعوي�س عن ال�ســـرر الـــذي حلق بهم 
وهـــذا الراتـــب التقاعدي املمنـــوح لهم 
هـــو جزء مـــن تعوي�س عن امل�ســـوؤولية 
التق�ســـريية تتحمل اأثارهـــا الدولة اأما 
لأنهـــا هـــي مـــن اعتـــدت على ال�ســـحية 
مثل الإعدامات واملقابـــر اجلماعية يف 
ظـــل النظـــام ال�ســـابق اأو اأنهـــا عجـــزت 
وهـــذه  للمواطـــن  الأمـــن  توفـــري  عـــن 
تتحملها لأنها م�سوؤولة بحكم الد�ستور 
والقوانـــني النافـــذة عن امـــن املواطن، 
وما يعزز هذا الراأي اأن القانون املدين 
رتب اأثرًا يف التعوي�س عن امل�سوؤولية 
التق�ســـريية مبنح راتب للمت�ســـرر من 
العمل غري امل�ســـروع وعلى وفق الن�س 
الوارد يف املادة )1/209( من القانون 
املدين رقم 40 ل�سنة 1951 املعدل التي 
جاء فيهـــا الآتي )تعـــني املحكمة طريقًا 
التعوي�ـــس تبعـــًا للظروف وي�ســـح اأن 
يكـــون التعوي�ـــس اأق�ســـاطًا اأو اإيـــرادًا 
مرتبـــًا ويجـــوز يف هـــذه احلالـــة اإلزام 
املدين بـــاأن يقدم تاأمينـــًا( لكن املعاجلة 
التـــي مار�ســـتها اجلهات امل�ســـوؤولة يف 
العراق كانت غري �سحيحة واإنها كانت 
قا�ســـرة حيث مل تتح�سب لأي انتكا�سة 
ماليـــة مثلمـــا ح�ســـل الآن واأثـــر علـــى 
مواردها من بيع النفظ املورد الرئي�س 
للموازنـــة، ودجمت هذه التعوي�ســـات 
مع الرواتب التقاعدية التي ي�ســـتحقها 
املوظـــف يف دائـــرة واحدة و�ســـندوق 
واحـــد ممـــا اأثـــر �ســـلبًا علـــى الطرفـــني 
وعلـــى  املتقاعـــد  العامـــل  اأو  املوظـــف 
�ســـحايا ال�ســـلطة و�ســـحايا الإرهـــاب 
مـــن  املتقاعديـــن  دعـــا  ممـــا  وغريهـــم، 
العمال واملوظفني امل�ستحقني لرواتبهم 
مـــن جـــراء خدمتهـــم ميتع�ســـون مـــن 
الرواتب التـــي منحت لل�ســـحايا وهي 

تعوي�ـــس ولي�ـــس عـــن خدمـــة فعليـــة، 
والبع�س اعتربها غري ذات ا�ســـتحقاق 
اأو مغـــاىل فيها، لكن احلقيقية هي جزء 
من تاأهيل ال�ســـحايا وتعوي�سًا لهم عن 
�ســـرر مل يتعر�س لـــه �ســـواهم، كما اإن 
هوؤلء ال�ســـحايا اأي�ســـا امتع�ســـوا من 
عدم �سرف م�ســـتحقاتهم التي متيزهم 
عن �ســـواهم لأنهم قدمـــوا القرابني من 
ال�ســـهداء، لذلـــك فاإن تلـــك املعاجلة غري 
موفقـــة، اإذ كان علـــى الدولة اأن ل تدمج 
هاتني الفئتني يف �سندوق تقاعد واحد 
لأنهمـــا يختلفـــان مـــن حيـــث ال�ســـروط 
واملـــوارد ، وكان عليهـــا اأن تخ�ســـ�س 
�ســـناديق اأخـــرى للتعوي�ـــس وتوؤمـــن 
لهـــا املـــوارد املاليـــة يف ن�ـــس القانـــون 
الـــذي نظـــم اأعمالهـــا، وجند هـــذا الأمر 
معمـــول بـــه يف اأغلـــب الـــدول املتقدمة 
ومنهـــا بريطانيا واأمـــريكا حيث توجد 
�سناديق خا�ســـة باملحاربني القدماء ل 
عالقة لها ب�ســـناديق املعا�سات ، كما اإن 
موارد مثـــل هذه ال�ســـناديق تكون من 
موازنـــة الدولـــة اأو مـــن الهبـــات او اأي 
و�ســـيلة اأخرى، بينما �سندوق التقاعد 
اأغلب موارده هي مبالغ م�ســـتقطعة من 
رواتـــب املوظـــف وهـــي مدفوعة �ســـلفًا 
ويحكمهـــا العقـــد القانـــوين امللزم بني 
املوظف و�ســـندوق التعاقد، وحتى اأن 
للمتقاعـــد اأن يطلب التعوي�ـــس عن اأي 
�سرر ي�ســـيبه من جراء ذلك ال�سندوق 
ب�ســـبب الق�ســـور يف الأداء �ســـواء يف 
ا�ستثمار اأمواله وتنميتها اأو يف التاأخر 

يف �سرف م�ستحقاته التقاعدية. 
لذلك وللمعاجلة اقرتح الآتي :

1. اأن يكـــون �ســـندوق التقاعد احلايل 
خمت�سًا باملوظفني ح�سرًا .

لـــكل  اأخـــرى  ا�ســـتحداث �ســـناديق   .2

فئة �ســـحايا النظام ال�ســـابق واحلايل 
والعمليـــات الإرهابيـــة وتنظم موارده 
املاليـــة ب�ســـكل م�ســـتقل عـــن �ســـندوق 
تقاعد املوظفني خل�سو�سيتهم باعتبار 
اأن ما يتقا�ســـوه هو تعوي�س عن �سرر 
ولي�ـــس ا�ســـتحقاق تقاعدي عـــن خدمة 

ق�ساها يف العمل متتد ل�سنوات عدة.
3.  ف�ســـل العمال عـــن املوظفني واإلغاء 
قـــرار جمل�س قيادة الثـــورة املنحل رقم 
150 ل�ســـنة 1987 الذي ق�سى بتحويل 
جميـــع العمـــال اإىل موظفني، ممـــا اأفقد 
�سريحة العمال امتيازات كانت ممنوحة 
لهم مبوجـــب قوانني العمـــل واحلماية 
الدولية التي توفرها لهم منظمة العمل 
الدولية وكان الهدف يف حينه �سيا�سي 
يف  النخـــراط  عـــن  العمـــال  لإبعـــاد 
التنظيمات النقابية خارج اإطار احلزب 
الـــذي كان يتـــوىل احلكم اآنـــذاك، ومن 
ثـــم العـــودة اإىل العمـــل بتقاعـــد العمال 
وال�ســـمان الجتماعـــي وتفعيـــل �ســـم 
العمـــال يف القطاع اخلا�ـــس اإىل نطاقه 
الفـــرتة  ويف  بامتيازاتـــه،  ل�ســـمولهم 
الأخرية ظهـــرت اأ�ســـوات عّمالية كثري 

تنادي بهذا املطلب.
4. الهتمـــام بالجتاهـــات احلديثة يف 
علـــم ت�ســـريع الن�ســـو�س القانونية اأو 
ما ي�ســـمى بعلم ال�ســـياغة الت�ســـريعية 
والتح�ســـب لـــكل الُكلـــف التـــي يرتبهـــا 
القانـــون وبيان ماهية م�ســـادرها حتى 
قابـــل  غـــري  وهـــو  القانـــون  ي�ســـدر  ل 
للتطبيـــق والتنفيذ لعـــدم وجود موارد 
ماليـــة تكفـــي لتنفيـــذه، لأن النظريـــات 
احلديثة يف علم القانون ت�ســـري اإىل اأن 
كل قانون ي�ســـكل كلفـــة مالية ولبد من 
اإيجاد م�ســـادر متويـــل لتنفيذ ما ين�س 

عليه يف �سلب القانون.

الراتب التقاعدي هل هو تعوي�ض اأم التزام تعاقدي؟
اإن فهم الطبيعة القان�نية للراتب التقاعدي �ش�ف ي�فر لنا الكثير من ال��ش�ح لما تق�م به م�ؤ�ش�شات الدولة 

تجاه المتقاعدين والتاأثير على م�شتحقاتهم التقاعدية، حيث ظهرت في الفترة االأخيرة م�شكلة التلك�ؤ 
في �شرف تلك الم�شتحقات، والأ�شباب متعددة بع�شها نق�س ال�شي�لة اأو قلة الم�ارد المالية على وفق ما ذاع 

و�شاع في االأخبار ، وما اأكدته الحك�مة في �شعيها لتاأمين االأم�ال الالزمة ل�شرف رواتب المتقاعدين، لذلك 
فاإن الراتب التقاعدي الذي يتقا�شاه ال�شخ�س هل ه� تع�ي�س عن اأ�شرار اإ�شابته من جراء انتهاء عمله 

ال�ظيفي ب�شب من االأ�شباب مثل بل�غ ال�شن القان�ني للتقاعد اأو اأ�شباب اأخرى؟، اأم اإنه التزام تعاقدي بينه 
وبين الم�ؤ�ش�شة المعنية باإدارة �شندوق التقاعد؟ لذلك �شاأعر�س للم��ش�ع على وفق االأتي :

العراق البحث عن هوية الدولة بني الإفال�ض و اأموال
الف�ساد الهائلة !
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ترجمة: خالد خ�صري ال�صاحلي

د. خالد ال�صلطاين

 �صتار كاوو�ش
باليت المدى

�بت�ش���َم �شديقي �لر�ش���ام �آري خوده���ارت وهو ينظر �يلَّ بع���د �أن �شمعني 
�أقول )�لكالم ال ي�شد �لثقوب( �أثناء خروجنا من معر�ض ر�شام ب�شيط، كان 
يتكل���م �أكرث مم���ا ير�شم. ثم �أو�شلن���ي �ىل �ملر�شم ب�شيارت���ه وقال يل بنربة 
حتذيري���ة وه���و يهز ر�أ�شه )ال تن�ش���ى موعدنا غدً�(، وذل���ك الأننا �تفقنا على 
�لذه���اب �ىل مدين���ة هورن غربي هولن���د� قرَب حافة �لبح���ر، للقاء �شاحب 
ِلع على �ش���كل �لغالريي وتفا�ش���يل �لعر�ض.  غال���ريي �أعجبت���ه �أعمايل، الأطَّ
جاء �آري �ش���باح �ليوم �لتايل يف �ملوعد، فقرع �جلر�ض عدة مّر�ت، قبل �أن 
�أفت���ح له �لباب متاأخرً� جدً�، حيث تبدو �آثار �ش���هرة �لبارحة و��ش���حة على 
ن يطرد غبارً�، ثم  هيئتي وكل مالحمي، فنظر �يلَّ وهو يحرك يده �أمامه َكمَّ
تر�ج���َع قلي���اًل �ىل �لور�ء قائاًل )�أمل نتفق عل���ى �لذهاب �ىل �لغالريي؟ يبدو 
�إنك قد دفعت �شهرتك �لبارحة �ىل �أق�شاها( قال ذلك وهو يحاول �أن ي�شرتق 
�لنظر د�خل �لبيت، علَُّه يكت�ش���ف من كان ب�ش���حبتي تل���ك �لليلة، ليقول يف 

�لنهاية وهو يعدل و�شع قبعته �شاحكًا ) فلنوؤجل �لذهاب �ىل يوم �آخر(. 
رغ���م �أن �آري يك���ربين بع�ش���رين �ش���نة، لكن �لعالق���ة بيننا توط���دت كثريً� 
و�أ�ش���بحنا �ش���ديقني مقربني، وال يعود �ل�ش���بب لكوننا ر�ش���امني فقط، بل 
الأننا نفهم بع�شنا كثريً�، حيث كنا جنوب ب�شيارته هذ� �جلانب من هولند� 
لننتق���ل �ىل �جلان���ب �الآخ���ر، ندور ب���ني �ملقاطعات �ش���مااًل وجنوب���ًا، نزور 
غال���ريي هنا ومتحف هن���اك، ومل تتعَد زيار�تنا هولن���د� فقط، بل خارجها 
�أي�ش���ًا، كما فعلنا بذهابنا يف با�ض �حتاد �لت�ش���كيليني �لهولنديني �ش���حبة 
جمموعة كب���رية من �لفنانات و�لفنانني �ىل �أملاني���ا الإفتتاح �أحد �ملعار�ض، 
حيث ماز�ل �آري يتذكر �لنقا�ض �حلاد �لذي  ن�شب بيني وبني �أحد �لعاملني 
يف �ملتح���ف ح���ول ماهية �لفن ونوعي���ة �الأعمال �لتي يعر�ش���ونها. �إبتد�أُت 
م���ع �آري وجمموع���ة من فن���اين �ملدين���ة بتاأ�ش���ي�ض فعالية �ملر�ش���م �ملفتوح 
�لتي ��ش���تمرت �ش���نو�ت عديدة قب���ل �إنتقايل �ىل م���كان �آخ���ر، وقبلها قمنا 
�أي�ش���ًا �ش���حبة جمموع���ة م���ن �لفنان���ني بتاأ�ش���ي�ض ر�بطة �ش���غرية لفناين 
مقاطعة درينته حيث نلتقي يف مر�ش���م �إحدنا كل يوم �أربعاء، نتحدث باآخر 

�مل�شتجد�ت وناأكل ون�شرب ونتفق على بع�ض �مل�شاريع. 
�أثناء �فتتاح �أحد معار�شه �لذي �شادف ميالده �خلام�ض و�ل�شتني، فاجاأته 
ببورتري���ت ر�ش���مته ل���ه كهدي���ة وتعبري عن �ش���د�قتنا، و�ش���ط �إ�شتح�ش���ان 
�حلا�ش���رين، ف���رح كث���ريً� وعانقني �ش���عيدً� به���ذه �للوحة، بعد ذل���ك باأيام 
ز�رين يف �ملر�ش���م الإحت�ش���اء �لقه���وة و�الط���الع على بع����ض �للوحات غري 
�ملكتملة ملعر�شي �جلديد، فاإنتبه �ىل �أن حامل �للوحات �لذي �ر�شم عليه قد 
�إنك�ش���ر، عندها فاجئتي �ش���ديقي �لقدمي بقوله )التهتم �أيها �لولد �جلميل، 
عندي لك م�ش���ند ر�ش���م ر�ئع يف �لعلّية -ويق�شد مر�شمه-( ليم�شي ويجلبه 

ب�شرعة �ىل مر�شمي. 
ميك���ن �عتبار �آري خودهارت ر�ش���ام مقاطع���ة درينته باإمتي���از، ذلك الأنه ال 
ير�ش���م �شوى �ملو��ش���يع و�لطبيعة �لتي تتعلق بهذه �ملقاطعة �لتي ُتَعد من 
حيث طبيعتها وغاباتها ومز�رعها، �أجمل مقاطعات هولند� �الأثنتي ع�شرة. 
يخرج �آري كل يوم ب�ش���يارته، ويوقفها على طرف �إحدى �لغابات ومي�شي 
�ىل �لد�خ���ل مع عدة �لر�ش���م، بني �ال�ش���جار �لتي ت�ش���اعدت على �ش���يقانها 
�لطحال���ب �خل�ش���ر�ء و�أحاطتها �ل�ش���و�قي �ل�ش���غرية و�الأحر��ض، فيختار 
مكانًا منا�ش���بًا يق�ش���ي فيه �ش���اعات طويلة، قبل �أن يعود �ىل مر�شمه حيث 
تنتظره زوجته خوكا وهو يحمل ر�ش���ومه ودر��ش���اته �لت���ي �عدها الأعمال 
���ة �لبيت حيث مر�ش���مه �لو��ش���ع ويب���د�أ من جديد  قادم���ه، في�ش���عد �ىل عليَّ
بالر�شم على �أمل �أن ينهي ما بد�أ به يف �لغابة. يع�شق �آري �خلطوط �ل�شود 
�لناعمة وهي ت�ش���تقر على �ل�ش���طح �الأبي�ض، لذ� فاأن كل لوحاته تقريبًا قد 
ر�ش���مها باحلرب �الأ�ش���ود على �لورق، و�لنتائج تك���ون د�ئمًا باهرة وجميلة 
ومُتت���ع �لنظ���ر حلنو �يقاعه���ا و�إن�ش���جام خطوطها �لتي متن���ح �لهدوء ملن 
ي�ش���اهدها الأنها بب�شاطة حتمل هويتها �خلا�شة وهي تتدثر بال�شكينة �لتي 

تعم طبيعة وغابات درينتة. 
يتمتع �آري -�إ�شافة �ىل لوحاته �جلميلة- بروح �لدعابة و�ل�شخرية، فذ�ت 
مرة كان �ملر�ش���م مليئًا باالأ�شدقاء، ومبا �أين �أعرف �أنه ثقيل �ل�شمع وي�شع 
جهاز �ش���غري يف �ذنه ي�ش���اعده على �ش���ماع �الأحاديث، لذ� �شاألته �إن كان قد 
�ش���مع حديث �الأ�ش���دقاء، فاأجابني ) ه���ذه مز�يا �أن تكون �أطر�ش���ًا، الأن هذ� 

يجنبك �شماع �لكثري من �الأحاديث(. 
كان لقائ���ي �الأخري به يف معر�ش���ي �ل���ذي �أقيم يف متح���ف فينند�ل مبدينة 
هوخف���ني، حيث كان ينتظرين يف مقهى �ملتح���ف، وحلظة دخويل عانقني 
�شعيدً�، ثم و�شع قبعته على ر�أ�شه، قبل �أن ميرر �أ�شابعه على حمالة بنطاله 

وندخل �ملعر�ض ونتو�رى بني �حلا�شرين. 

�سديقي ر�سام الغابات 

يمكن اعتبار اآري خودهارت ر�صام 
مقاطعة درينته باإمتياز، ذلك الأنه ال 
ير�صم �صوى الموا�صيع والطبيعة التي 

تتعلق بهذه المقاطعة التي ُتَعد من 
حيث طبيعتها وغاباتها ومزارعها، 

اأجمل مقاطعات هولندا االأثنتي ع�صرة 

معمار و�أكادميي

* الى فخري كريم

نتحدث يف هذه �حللقة من >عمار�ت< عن 
مبن���ى يف مدينة عربية �متل���ك لغة معمارية 
��ش���تثنائية  يف حينه���ا، وع���ن معمار عربي 
�كت�ش���ب روؤى ت�ش���ميمية، عدت وقتها، جُد 
طليعي���ة يف مقاربته���ا �لت�ش���ميمية، وج���د 
حد�ثي���ة يف طروحاته���ا �ملعماري���ة، وغ���ري 
م�ش���بوقة يف تد�عياتها ونتائجها �لبنائية. 
نح���ن نتح���دث ع���ن ف���رتة زمني���ة ه���ي بدء 
�لثالثينيات من �لقرن �ملا�شي، وعن معمار 
�شاب �متلك جميع �الأدو�ت الأن يكون حد�ثيًا 
ور�ئ���دً� وجم���ددً�، نح���ن، بالطب���ع، نتحدث  
ع���ن عمارة فندق "�وريان باال�ض" >ق�ش���ر 
�ل�ش���رق< بدم�شق / �شوريا )1934(، وعن 
معمار هذ� �ملبنى �للبناين: "�نطو�ن تابت" 
)1905 – 1964(. ولهذ� فباالمكان ، �أي�شًا،  
قر�ءة عنو�ن هذه �حللقة >... عندما يكون 
"�ملعم���ار" ر�فعًا للحد�ث���ة ..وخالقًا لها<؛ 
ذل���ك الأن دور  "�لعم���ارة" و"�ملعم���ار" هنا، 
يف ه���ذه �حلالة حتديدً�، ي���كاد�ن �أن يدجما 
مع���ًا يف مهم���ة فريدة: يكم���ل �لو�حد �الآخر 

ويتممه.
عندما كلف �ملعمار �ل�شاب "�نطو�ن تابت"، 
)هو �لر�جع قبل فرتة ق�ش���رية من باري�ض، 
حيث ح�ش���ل من مدر�شتها �مل�ش���هورة عامليًا 
�شنة  �لعمارة  �لعليا يف  "�لبوز�ر" �شهادته 
1928 وقبلها كان قد حاز على �شهادة �ملعهد 
�لعايل للهند�ش���ة يف بريوت �ش���نة 1926(، 
بت�ش���ميم فندق جديد يف "منطقة �حلجاز" 
بو�ش���ط دم�ش���ق، كان مكتب ذلك �ل�ش���اب يف 
حينه �أي�شًا م�ش���غواًل يف ت�شميم فندق �آخر 
)بامل�شاركة مع معماريني فرن�شيني �آخرين( 
ولك���ن يف بريوت مطل عل���ى �لبحر مبنطقة 
خليج �شان جورج. وبهذين �لعملني ��شتطاع 
�ملعمار �للبناين �أن ي�ش���هم يف �إر�شاء �أ�ش�ض 
�مل�ش���هد �ملعم���اري  �حلد�ث���ة �ملعماري���ة يف 
لعموم بالد �ل�شام وحتى القليمه، و�أن يظهر 
قيم تلك �حلد�ثة بو�شوح للجمهور �لو��شع 
ب�شمنهم جميع م�ش���تخدمي مبنييه �الثنني 
ومل�ش���اهديهما ع���ن قرب ..وعن بعد �أي�ش���ًا. 
و�ش���نتناول �حلديث، هنا،  يف حلقتنا هذه، 
عن عمارة �لفندق �لدم�ش���قي، تاركني �لكالم 
عن عم���ارة �لفندق �لبريوت���ي �لعتيد لوقت 
�آخر. و�الأخري ي�شتحق منا بالطبع �هتمامًا 
خا�ش���ًا جله���ة عمارت���ه �حلد�ثي���ة �لر�ئدة، 
"�لوج���ودي"  م�ش���تقبله  ق�ش���ايا  ولناحي���ة 
�جلديرة باالهتمام، �لتي يخو�ش���ها بجر�أة 
نادرة �ش���د "تغول" حماوالت حمو �لذ�كرة 
�لبنائية �لتع�شفي �ملبتلية بها بيئتنا �ملبنية 
�ملحلي���ة و�الإقليمي���ة على حِد �ش���و�ء. وهو 
يف �ش���ر�عه مع ق���وى قوي���ة ومتنفذة جعل 
من "بقاي���ا" �أنقا�ض مبناه �الأ�ش���يل مبثابة 
"الفتة" �شخمة ت�شري �ىل حمنته ومعاناته 
�لتي وجد نف�ش���ه حماطًا بها، كاتبًا يف �أعلى 

"يبقى هذ�  "هي���كل" مبناه �ملخرب مايلي: 
ح���رب  �ش���اهد  �لعري���ق،  �ل�ش���ياحي  �ملعل���م 
دمرته، و�ش���حية تع�شف ي�ش���تهدفه"، ر�فعا 
عالمة حمر�ء يف وجه "�ش���لودير" �ل�ش���ركة 

�مل�شتحوذة على �ملكان!
كل  يف  )�حلد�ث���ة  "�حلد�ث���ة"  تك���ن  مل 
جتلياته���ا �ملو��ش���يعية!( غريبة ع���ن �أفكار 
كان  فقد  �لفنية.  تابت" وتطلعاته  "�نطون 
مولعًا مبعرفة كل جديد وغريب يف �لو�شط 
�لثقايف �ملحل���ي و�لعاملي وتو�قًا لتبني تلك 
"�ملوجات �الأ�شلوبية �لفنية �حلد�ثية" �لتي 
بد�أت تظهر ب�ش���ورة مت�شارعة يف �خلطاب 
�لفني و�لثقايف وقتذ�ك. وقد ��شتفاد كثريً� 
من معرفت���ه للغة �لفرن�ش���ية و�لتح���ّدث بها 
بطالق���ة، بغية �إكت�ش���اب مزيِد م���ن �لتعرف 
عن كث���ب وحول ما كان يج���رى من �أحد�ث 
ثقافي���ة يف �الأج���و�ء �لباري�ش���ية ومتابع���ة 
�لفني���ة.  وطروحاته���ا  �ملتنوع���ة  �أخباره���ا 
يذكر �ملعمار "جاد تابت" نقيب �ملهند�ش���ني 
�للبنان���ني �حل���ايل )وه���و، باملنا�ش���بة، �بن 
�نط���و�ن تاب���ت(، ب���اأن و�ل���ده م���ع �أربع���ة 
�أ�شدقاء �آخرين "�ش���كلو�" يف �لع�شرينيات 
>�لفر�ش���ان  ب����  نف�ش���ها  �ش���ّمت  جمموع���ة 
�خلم�شة< )على غر�ر ��شم رو�ية �لك�شندر 
دوم���ا �لكبري "�لفر�ش���ان �لثالث���ة"(، تتبنى 
طليعية  كمقاربة  �ل�ش���وريالية"،  "�حلرك���ة 
جديدة تت�ش���اوق م���ع طموحاته���م و�آمالهم 
يف �لتجدي���د و�لرديكالي���ة. ويكت���ب "�إنه���ا 
خ���الل  ب���ريوت  يف  �ش���ّبان  خم�ش���ة  ق�ش���ة 
حقب���ة �النتد�ب �لفرن�ش���ي ومو�جهتهم غري 
�ملعقول���ة مع �لطليع���ة �حلديثة" وي�ش���يف 
���ة من�ش���ّية، �ش���كلت جزءً� من  ".. �إّنه���ا ق�شّ
و�ل�شيا�ش���ّية،  �لثقافّي���ة،  �النتفا�ش���ات 
و�الجتماعّي���ة �لر�ديكالّي���ة �لت���ي عّمت هذه 
�ملنطق���ة خ���الل �لّن�ش���ف �الأّول م���ن �لق���رن 
�الإمرب�طورّي���ة  �ش���قوط  من���ذ  �لع�ش���رين، 
�لعثمانّية حتى �ش���عود �حل���ركات �لقومّية 
يف �خلم�ش���ينّيات.... يف هذ� �جلّو بالّذ�ت 
كان »�لفر�شان« �خلم�شة، كما كانو� ي�شّمون 
�أنف�ش���هم  يتجّول���ون ب���ني بريوت ودم�ش���ق 
و�ملنتجعات �ل�ش���يفّية �ملج���اورة يف جبال 
لبن���ان.." )جملة >بد�يات< بريوت، �لعدد 

20 - 21 /2018، �ض. 139 - 140(.

ولئن �أ�شرنا �ىل �هتمامات "�نطو�ن تابت" 
�لثقافية، وتبني���ه �لنزعات �لفنية �جلديدة، 
فم���ا ه���ذ� �ش���وى تو�ش���يح مل���ا جبل���ت عليه 
نف�ش���ية هذ� �ملعمار �ل�ش���اب، وتبيان نوعية 
ذ�ئقته �جلمالي���ة، و�لتذكري بولعه �جلارف 
نح���و �لتجدي���د و�لت���وق نح���و كل م���ا ه���و 
حد�ثي )ورديكايل على وجه �خل�شو�ض!(. 
كل  ليك���ون  �ل�ش���انحة  �لفر�ش���ة  و�ش���تاأتي 
ذلك مبثاب���ة "خلفية" مو�تية لفه���م و�إدر�ك 
خمتلف �لُطرز �حلد�ثية يف �لعمارة وتقبل 
طروحاته���ا. ون���رى �أن تلك �ل�ش���انحة حلت 
يف "م�ش���ري" معمارنا، عندما متكن بقدرته 
و�آهليت���ه على ��ش���تيعاب مقاربة "�أوغ�ش���ت 
 Auguste )1954 – 1874( "بريي���ه
�الأ�ش���هر  �لفرن�ش���ي  �ملعم���ار   ،Perret
وقت���ذ�ك، ومن ث���م �لتعرف عليه �شخ�ش���يًا، 
و�لعم���ل يف مكتب���ه الحقًا، و�تخ���اذه قدوة 

مهنية له والأ�شلوب عمارته.  
�لفرن�ش���ي  �ملعم���ار  بريي���ه"  و"�أغو�ش���ت   
�لطليع���ي، كم���ا ه���و مع���روف للكث���ري م���ن 
�ملهني���ني ر�ئ���د توظي���ف م���ادة �خلر�ش���انة 
�مل�شلحة يف �لت�شاميم �ملعمارية، وقد �شمم 
ونفذ بتلك �ملادة �جلديدة وقتها "�ش���قق يف 
�ش���ارع فرنكلني" بباري�ض يف �ش���نة 1903، 
و�لتب �عتربت كاإحدى �ل�شفحات �لنا�شعة 
يف تاري���خ �حلد�ث���ة �الأوروبي���ة و�لعاملي���ة 
على حد �شو�ء. ثم �أ�ش�ض �شنة 1905 مكتبه 
�ال�شت�ش���اري �خلا�ض مب�شاركه مع �شقيقيه 
على  فيه  مرك���زً�  "كل���ود"،  "غو�ش���تاف" و 
��ش���تعماالت ه���ذه �مل���ادة �جلدي���دة وتبيان 
مز�ياها �ملعمارية و�الإن�شائية. معلوم �أي�شًا 
�أن "لو كوربوزيه" عمل يف ذلك �ملكتب عدة 
�أ�ش���هر م���ا ب���ني عام���ي 1908 و1909، وقد 
�ع���رتف م���ّرة باأن���ه "تعل���م يف �ملكت���ب �إياه 
معنى "�خلر�ش���انة" معماري���ًا. وعندما كان 
�نط���و�ن تاب���ت يف باري����ض عرفه �ش���ديقه 
�لفرن�ش���ي �لذي عمل يف بريوت �شابقًا على 
للعمل يف مكتبه الحقًا،  "برييه"، و�ن�ش���م 
مكت�ش���بًا خربة عميقة من ��شتغاالت �ملكتب 
بالق�ش���ايا �جلدي���دة �لت���ي �رتبط بها ��ش���م 
بريي���ه ومكتب���ه �ال�شت�ش���اري، وخ�شو�ش���ًا 
مب���ا كان ي�ش���غل تطلع���ات �أوغ�ش���ت بريي���ه 
الإيج���اد حل ك���فء ملع�ش���لة معمارية كربى، 

�أ�ش���رت �إليه���ا يف كتاب���ي >مائ���ة ع���ام م���ن 
 ..." عمارة �حلد�ثة، دم�شق 2009< وهي 
تر�بط �لرتكيب �الإن�ش���ائي م���ع >�لفورم<  
�ملعم���اري، تل���ك �ملع�ش���لة �لتي ت�ش���دت لها 
�ملدر�ش���ة �لفرن�ش���ية بنج���اح. وجعل���ت من 
يف  موؤث���رً�  م�ش���ارً�  �ملتنوع���ة  تق�ش���ياتها 
طروحاتها �لت�ش���ميمية. ولهذ� فاإن ن�ش���اط 
)�أوغ�ش���ت برييه(، ميكن �إعتباره جزءً� من 
فعالي���ة ت�ش���ميمية كانت قد �أف�ش���حت عنها 
بج���الء كتابات "فيوليه ل���و ديوك" من �أن..

�لتقنية �الإن�ش���ائية �ملتجلية �ش���اعريًا، ميكن 
�أن تتح���ول ب�ش���هولة �ىل ..عم���ارةّ"! وُيعد 
مفهوم هذ� �لتعبري و�ملختزل يف �آن، مفتاحًا 
الإدر�ك عم���ارة بريي���ه وتق�ش���ياته �ملهني���ة. 
ومرة �أخ���رى، يتعني �لتذكري، بان �أ�ش���لوب 
وكيفية ��ش���تخد�م �خلر�ش���انة �مل�شلحة، يف 
مبنى فرنكل���ني، هما جزء من ن�ش���اط مهني 
و��ش���ع، متثل يف مقاربة معمارية �ش���اطعة، 
..هي �لتي دعيت بتي���ار"�الر نوفو"، �لذي 
كان بريي���ه �أح���د �ن�ش���اره، ب���ل وع���ّد م���ن 

موؤ�شي�شيه �الأو�ئل".
تبقى عمارة مبنى فندق "�أوريان باال�ض"، 
مو�ش���وع حلقتنا هذه، بح�شورها �ملميز، 
وبلغ���ة عمارته���ا �لفري���دة متث���ل منوذج���ًا 
و��ش���حًا وبهي���ًا لرتجم���ة و�عي���ة الأف���كار 
�حلد�ث���ة �ملعماري���ة �الأوروبي���ة، و�إمكانية 
بهيئتها  تب���دو  �إنه���ا  "توطينه���ا" حملي���ًا. 
�لتماثلي���ة، و�أ�ش���لوب �ش���رفاتها �ملفتوح���ة 
�لو��ش���عة  نو�فذه���ا  وفتح���ات  �ملتدرج���ة، 
غ���ري �ملاألوفة، و�أ�ش���لوب معاجلة و�ش���طها 
�لد�ل على مدخلها �لو��ش���ع رمزً� لعمومية 
�ملن�ش���اأ، باالإ�شافة �ىل ك�شف �إيقاع مفرد�ت 
قو�مه���ا �الإن�ش���ائي، تب���دو وكاأنها ت�ش���في 
متي���زً� وقيم���ة جمالي���ة م�ش���افة �ىل �ملكان 
�ل���ذي تق���ع فيه، ولك���ن �الأه���م �أن �أ�ش���لوب 
عمارته���ا �لفريدة يدلل �ىل ذلك  �لت�ش���اوق 
�لكب���ري لتطلعات �لنخب �ملثقفة و�آمالها يف 
�لتجدي���د و�حلد�ثة. مل تك���ن غاية �ملعمار، 
ن���رى، مقت�ش���رًة فق���ط يف متثي���ل  مثلم���ا 
�جلانب �لوظيفي �لبح���ت للمبنى، بقدرما 
كان يروم �أي�شًا �ىل  توظيف عمارة �ملبنى 
جلهة تكري�ض قيم �حلد�ثة يف م�شهد �لبيئة 
�ملبني���ة، وجعله���ا متاحة للجمي���ع. مبعنى 

�آخ���ر، ي�ش���تثمر �ملعم���ار مو�ش���وعة �ملبنى 
)فن���دق(: كمبنى عام مت���اح للجميع دخوله 
و��ش���تخد�م ف�ش���اء�ته �لعدي���دة للرتوي���ج 
لنم���ط حياة جدي���دة و�ش���لوك حديث رمبا 
مل تعرف���ه �أ�ش���اليب تقاليد �حلي���اة �ليومية 
�تاح���ت  كم���ا  �ل�ش���رقية.  �ملدين���ة  تل���ك  يف 
"�خلر�شانة �مل�شلحة" �ملادة �الأ�شا�شية يف 
منظومة �لرتكيب �الن�شائي �حل�شول على 
"بحور" sPAns  و��شعة، وبالتايل خلق 
�أحي���از ف�ش���يحة مل ت�ش���هد مثلها �ملمار�ش���ة 
�لبنائية �ملحلية من قبل. لقد �ش���اهم ظهور 
عم���ارة "�أوري���ان باال����ض" �ىل "تخلي���ق" 
�شلوكيات جديدة عن طريق �إتاحة "�ملكان" 
�ملالئ���م  الج���ر�ء لق���اء�ت يومي���ة بني نخب 
�ملدينة �ملثقفة وعموم �ش���كانها، باالإ�ش���افة 
متنوع���ة  مهني���ة  �جتماع���ات  تنظي���م  �ىل 
لتكري����ض �جلدي���د يف قيم �ملجتم���ع وتقبل 
�أمناط �حلياة �حلديثة �لتي ي�ّشرتها قاعات 
وف�ش���اء�ت �لفن���دق �لرحيب���ة و�لعدي���دة. 
بتعب���ري �آخر، عملت عم���ارة فندق "�أوريان 
مبثاب���ة  �ملتنوع���ة،  باال����ض" وف�ش���اء�تها 
..و>حا�ش���نتها< يف  >ر�فعة< للحد�ثة 

�لعا�شمة �ل�شورية وقتذ�ك!
و�ملعم���ار "�إنطو�ن تابت"، ول���د بحمدون 
ي�ش���جل  �لوثائ���ق  بع����ض  )يف   1905 يف 
مي���الده �ش���نة 1907، وبه���ذ� �خل�ش���و�ض 
ي�ش���ري "جاد تابت" باأن  ".. نادرً� ما كانت 
�الأور�ق  يف  لة  �ملُ�ش���جَّ �ل���والدة  تو�ري���خ 
�لر�ش���مّية دقيق���ًة. �إذ� �عت���اد �لنا����ض عل���ى 
�لكذب ب�ش���اأنها كي ي�ش���اعدو� �لفتيات على 
�إيج���اد �أزو�ج، وكذل���ك م���ن �أج���ل تاأجي���ل 
�للحظ���ة �لت���ي ُيرَغ���م فيه���ا �ل�ش���ّبان عل���ى 
�اللتح���اق باخلدم���ة �لع�ش���كرّية. وكمث���ال 
عل���ى هذ�، ف���اإّن تاري���خ والدة �أنطون تابت 
بح�ش���ب �ل�ش���جاّلت �لر�ش���مّية هو 1907. 
ولكّنن���ا نع���رف ب���اأّن تابت تخّرج م���ن كلّية 
�لهند�ش���ة ع���ام 1926، بحي���ث يك���ون ق���د 
تخ���رج وه���و يف �لتا�ش���عة ع�ش���رة، وه���و 
عم���ر غري معقول، بخا�ش���ة ونحن نعلم �أّن 
معظم �ملد�ر�ض و�لكلّيات كانت مغلقة لعدة 
�ش���نو�ت خالل �حلرب �لعاملّي���ة �الأوىل"(. 
عاد �نطو�ن تابت �ىل بريوت بعد �أن �نهى 
تعليم���ه �ملعم���اري يف �لب���وز�ر بباري�ض/ 
1928. �ش���مم �لعدي���د م���ن  فرن�ش���ا �ش���نة 
�ملباين يف لبنان ب�ش���منها وز�رة �لعدلية، 
وم�ش���نع للب���رية ب�ش���و�حي ب���ريوت، كما 
�ش���مم �ملجموع���ة �ل�ش���كنية يف �حلازمي���ة 
)ق�ش���اء بعبد�(. معروف عن �نطو�ن تابت 
ن�ش���اطه �لنقاب���ي �لو��ش���ع و�ملمت���د زمنيًا، 
حيث �أ�ش�ض مع �آخرين "جمعية �ملهند�شني 
�ملعماريني". و�نُتخب نقيبًا للمهند�شني يف 
�ش���نة 1961-1962، وتر�أ����ض م���ر�رً� فرع 
�ملهند�ش���ني �ملعماريني. حاز عل���ى "جائزة 
يف  ت���ويف   ،1961 لل�ش���الم" ع���ام  لين���ني 
مو�شكو �ش���نة 1964، و�أذكر �شخ�شيًا باأن 
جثمانه و�ش���ع يف قاعة �حت���اد �ملعماريني 
�ل�شوفيت للود�ع، وكنت حا�شرً� هناك مع 
بع�ض �لطلبة �لد�ر�ش���ني وقتها يف �الحتاد 
�ل�ش���وفياتي، كما �أذكر ب���اأن �لكاتب �لعاملي 
 –  1891( �هرنب���ورغ"  "�إيلي���ا  �ل�ش���هري 
1967( كان حا�ش���رً� معنا �أي�ش���ًا يف ود�ع 
�ش���ديقه �ل�شخ�ش���ية �الجتماعية �ملرموقة 

و�ملعمار �للبناين �ملعروف.  

العمارة  تكون  عندما  باال�س" بدم�سق،  اأوريان  "فندق 
رافعة احلداثة.. وحا�سنتها

مبنى فندق اوريان باال�س" 1934، دم�سق/ �سوريا، املعمار: انطوان تابت، منظر عام.

كنت متمردة تمامًا. وبالن�صبة 
ل�صخ�ش ن�صاأ على خلفية من 

ال�صراع والثورة في بغداد، فاإن 
التمرد كان تح�صياًل حا�صاًل، 

وطريقًا للخال�ش، عمدت على 
�َصعري فجعلته ق�صيراً مثل 
�صبي عندما كان عمري 14 

عامًا. وفي هذا نوع من الت�صاوؤل 
عن الجن�ش ) انثى/ذكر(.

كن����ت قارئ����ة نهم����ة لكت����ب مث����ل موؤلف����ات: 
و��شتك�ش����فت  ودخل����ت  وكاف����كا،  �ش����ارتر، 
�ش����عبة  معرف����ة  كان����ت  �لوجودي����ة.  ع����امل 
�ال�شتيعاب، ويف ذ�ت �لوقت متنا�شبة لعقل 
�ش����ابة، ورغ����م �أنني مل �أمتكن م����ن فهم هذه 
�لن�شو�ض متامًا، لكنها كانت تلبي حاجتي 
الإيجاد جو�ب الأ�ش����ئلتي �مللّحة. ومن بينها 
تاأويلي عن �جلن����در، وملاذ� �بتعدت عن كل 
ما ميت لعاملي كاأنث����ى. رمبا كان هذ� �لقلق 

الزم����ة الأي طف����ل �أو�ش����ط يف �لعائلة، حيث 
كنت، حم�ش����ورة بني �ش����قيقتني. ومع ذلك، 
وعلى �لرغم من تلك �لتحديات، كان و�لدي 
مت�ش����احمًا ج����دً� مع����ي �ن����ا بال����ذ�ت، رمبا، 

ح�شبما �أعتقد، الأنه كان حماميًا وي�شاريًا.
يف �ش����ن �ل�شاد�ش����ة ع�ش����رة، عملت كر�شامة 
يف �ل�ش����حف �لعر�قي����ة، والأنن����ي ح�ش����لت 
عل����ى ر�ت����ب؛ فقد حتقق����ت لدي ��ش����تقاللية 
�قت�ش����ادية، و�حرتمني و�لد�ي �أكرث. كانا 
فخوري����ن بروؤي����ة عملي يف �ل�ش����حيفة. مل 
�أك����ن �أرغ����ب يف �لدر��ش����ة، ومل �أرغ����ب يف 
�ال�شتماع �إىل �أي �شخ�ض حًقًا. ما عد� رجل 

و�حد: �شاكر ح�شن �ل �شعيد.
كان �لي����وم �لذي �لتقيت به: لي�ض �أكادمييًا، 

بل �إبد�عيًا..
ما زلت �أتذكر بو�ش����وح �ليوم �لذي �لتقيته 
فيه. كان ذلك يف عام 1973، كان عمري 15 
عام����ًا، وكان عمره 48 عام����ًا، لكنه بد� �أكرب 
�ش����نًا بكث����ري. عندم����ا �أفكر بتلك �الأي����ام، بد� 
وكاأن����ه يف �ل�ش����تينيات من عمره، ب�ش����عره 
�الأبي�����ض، وحليته �لبي�ش����اء. حت����ى عندما 
تويف عن عم����ر يناهز 75 عامًا 2004، كان  
يب����دو وكاأن عمره 90 عام����ًا. رمبا بد� �أكرب 
ب�شبب طريقة تفكريه، وربطه لهذ� بطريقة 

حياته، و�أفكاره، وفنه.
يف ح�ش����وره يف معهد �لفنون �جلميلة يف 

بغد�د، كان �ش����اكر ح�ش����ن �ل �ش����عيد، �أ�شتاذ 
�لتاري����خ �لفن����ي يبدو �أكرث �ش����يخوخة، لقد 

�أ�شرنا جميعًا على �لفور.
لقد �شعرت بتقبله الأفكاري على �لفور، كان 
يبد�أ درو�ش����ه باأغنية تقليدي����ة )عربية(، ثم 
ي�ش����حك ويناق�����ض �الأغني����ة، وعنده����ا فقط 
تب����د�أ �ملحا�ش����رة. مل يكن يدر�ش����نا بطريقة 
تقليدي����ة. مل يكن �أكادميي����ًا؛ كان مبدعًا يف 
مث����ل  يعاملن����ا  �لتدري�����ض. مل  طريقت����ه يف 
�الأطف����ال، لق����د عاملن����ا مثلم����ا كن����ا مثقف����ني 
نا�شجني. كان لدينا حرية �لكالم و�لتعبري 
ع����ن �أفكارن����ا. تاأثرن����ا به جميع����ًا. وكان من 

�مل�شتحيل �أال يكون ذلك.
�حلي����اة،  ع����ن  �ملحا�ش����ر�ت:  يف  يتح����دث 
و�ل�ش����وفية، و�لوجودي����ة، و�أخربت����ه مب����ا 
 ( �ل�ش����ريالية  ع����ن  كتب����ًا  �أعط����اين  قر�أت����ه. 
لل�شاعرة �لفرن�شية ناتايل �شاروت(، ومقال 
مارتن هيدجر عن �لكينونة و�لزمن، و�لتي 
تظاهرت بفهمها فق����ط جلذب �نتباهه. �أر�د 
منا �أن ن�شتجوب وجودنا. كان �شاكر ح�شن 
�ل �ش����عيد مزيجًا من هذه �الأ�ش����ئلة و�لقلق. 
كان موؤ�ش�شة. مل يكن هناك مثله يف �لعر�ق. 
قال �شك�ش����بري ذ�ت مرة: "على �لرغم من �أن 
هذ� جنون، ولكن هن����اك منهجًا فيه". رمبا 

كان ما عند �ش����اكر ح�شن �ل �ش����عيد جنونًا، 
لكنه كان عبقريًا بكل تاأكيد.

كانت غرفته ت�ش����مى غرفة �ش����اكر ح�ش����ن �آل 
�ش����عيد. حت����دث عن جمموع����ة بغ����د�د للفن 
�حلدي����ث �لت����ي كت����ب بيانه����ا، و�ش����ارك يف 
تاأ�شي�ش����ها ع����ام 1951 م����ع زميل����ه �لفن����ان 
�لعر�ق����ي ج����و�د �ش����ليم. كان����ت �ملجموع����ة 
عازم����ة على و�ش����ع �لف����ن باعتب����اره هوية 
وطنية و�ش����مانًا الندماج �لرت�ث و�لتقاليد 

�لعر�قية.
"كان يكرر �أن �لفن يجب �أن يكون مغروزً� 

يف �حلياة"

يتحدث �ش����اكر ح�ش����ن �ل �ش����عيد عن نف�شه، 
ويرينا �أعماله �لتي تثري تف�شري�ت النهائية. 
كان �ش����غوفًا باالأر�ش����فة - يف �لو�ق����ع كان 
ذل����ك هاج�ش����ًا - لذلك كان هن����اك �لكثري من: 
�مل�ش����جالت �ل�ش����وتية، و�ملقابالت، و�ملو�د 
�لتي قام بتخزينها، وم�ش����اركتها. قال د�ئمًا 
�إن �لف����ن يجب �أن يكون حيًا. قام بتف�ش����يل 
ذلك �خلط �حل�شا�ض، �لذي يو�زن بدقة بني 
�لف����ن و�حلي����اة، وعّلمني كي����ف �أعي�ض ذلك 
و�أمار�ش����ه. لقد زرع يف نف�ش����ي قدرتي على 

�لكتابة، و�لتحدث بحرية.
ال �أتذك����ر كلمات����ه �لدقيق����ة عن فن����ي، لكنني 

مقدم����ة  بكتاب����ة  ق����ام  يعجب����ه.  �أن����ه  �أعل����م 
�لكتال����وج �خلا�ض مبعر�ش����ي �ل�شخ�ش����ي 
�الأول يف مرك����ز �ش����د�م للفن����ون يف بغد�د 
ع����ام 1991. ويف ع����ام 1997، طل����ب مني 
�مل�ش����اركة يف عر�ض جماعي كان يقيمه يف 
�ملتح����ف �لوطن����ي يف عم����ان. كم����ا �أعطاين 

بع�ض �أعماله �لفنية.
�القت�ش����ادي  �لو�ش����ع  وب�ش����بب  لالأ�ش����ف، 
�لت�ش����عينيات(  يف  )�حل�ش����ار  �لع����ر�ق  يف 
، ��ش����طررت لبيع بع�ش����ها الإعالة �أ�ش����رتي. 
�لنا�����ض �لذين ��ش����رتو� تلك �الأعم����ال كانو� 
عل����ى ��ش����تعد�د الرجاعه����ا وب����دون مقابل. 

مبعنى �أنني �أ�شتطيع ��شتعادتها.
ثم �أكملت درجة �لبكالوريو�ض عام 1988، 
�لر�ش����م  يف   2000 ع����ام  �ملاج�ش����تري  ث����م 
باأكادميي����ة �لفن����ون �جلميلة ببغ����د�د، و�أنا 
ب�ش����ر�حة ال �أ�ش����تطيع �أن �أدعي �أنني فهمت 
فل�ش����فات �ش����اكر ح�ش����ن �ل �ش����عيد بالكامل 
نظري����ة  وخا�ش����ة  �لوق����ت،  ذل����ك  بحل����ول 
"�لبع����د �لو�ح����د" �إال عندما ب����د�ت �لبحث 
 ( �ملعنون����ة  �لدكت����ور�ه  يف  ر�ش����التي  يف 
�لنظ����م �ملنطقية لفن �لر�ش����م/ 2005 ( وبها 
�أدرك����ت بو�ش����وح فح����وى �حل����و�ر �ل����ذي 
تطرحه نظرية �لبعد �لو�حد. لدّي ر�شائله، 
ومذكر�ته �ليومية، وهي خمطوطات بخط 

يده، وهي م�شروعي �لقدم للن�شر.  

ل���وح���ده م���وؤ����س�������س���ة  ك������ان  ���س��ع��ي��د  ال  ح�������س���ن  ����س���اك���ر  ال����ف����ن����ان 
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 عن "دار املدى" �ص���در كتاب "مو�ص���وليني وهتلر.. ق�صة 
ت�صكي���ل احللف الفا�صي" الكتاب ي�صلط ال�صوء على اأوجه 
ال�صبه بني الزعيم الفا�ص���ي الإيطايل مو�صوليني والزعيم 
الن���ازي الأمل���اين هتل���ر، فكالهما م���ن اأ�ص���ول متوا�صعة، 
العنف  با�صتخدام مزيج من  ال�صلطة  وكالهم���ا �صعد اىل 
ال�صيا�ص���ي، وكان ك���ل منهم���ا يركز با�صتمرار على �صفاته 
بتوحيد  وعد  وكالهم���ا  الع�صكرية.  ونزعته  الرجولية 
اجلماه���ر من خلفهما، كالهما ك���ان قا�صًيا، وكالهما تبنى 
�صيا�صات داخلية وخارجية موجهة نحو احل���رب، تظاهر 
مو�صوليني باأنه رب العائلة يف اإيطاليا، يف ح���ني اأن هتلر 

مة الأملانية. ا �صديد الإخال�ص لالأ �صور نف�صه �صخ�صً

مبنتهى الكرم والأريحية من 
ال�صيد اأثيل النجيفي، احد رواد 

الدميقراطية يف العراق، اأن يطلب 
من العراقيني الذين عا�صوا 17 

عاًما من اخلراب، اأن يذهبوا اإىل 
�صناديق النتخابات حتى ولو 

ا�صطر الأمر اإىل اأخذهم بالقوة، 
ونحمد الله على اأنه مل يقرتح على 
الأجهزة الأمنية اعتقال كل مواطن 

ل ي�صع يف �صندوق النتخابات 
�صورة اأثيل النجيفي ومعها �صقيقه 

اأ�صامة النجيفي..عندما كتب 
الأيرلندي جيم�ص جوي�ص روايته 

الأخرة "يقظة فينيجان"، يقال 
اأّن عدد الذين فهموها مل يتجاوز 

اأ�صابع اليد الواحدة، ولأننا �صعب 
يحّب املناف�صة ويطلب العال وي�صهر 

بانتظار بزوغ �صم�ص الكتلة 
الكربى، كان ل بد من اأن نقدم 

للعامل �صيا�صيني ل يفهمهم اأحد.
 اأعود ملقولة ال�صيد اثيل النجيفي 

التي يقول فيها وباحلرف الواحد: 
اأن "الو�صع النتخابي يف 

العراق يحتاج اإىل ت�صريع قانون 
امل�صاركة الإجبارية يف النتخابات 
وحتميل املتخلفني عنها عقوبة اأو 
غرامة"، م�صيًفا �صيادته اأن "بناء 
الدول لن يكون باإهمال املواطنني 

لالنتخابات والبحث عن بدائل غر 
دميقراطية للتغير".

يف كل يوم اأقراأ ت�صريحات الكثر 
من �صيا�صيينا الذين ل يتوقفون 

عن اإطالق اجلمل النارية حول 
الدميقراطية وحقوق الإن�صان، 

يخدعون النا�ص بكالم مع�صول ثم 
يفاجئونهم بالف�صل يف اأول امتحان 

حقيقي للدميقراطية، �صيا�صيون 
يطنطنون بكل امل�صطلحات 

الوطنية وال�صعارات احلما�صية، 
نح�صبهم اأ�صودا يف مواجهة الف�صاد 

والتحزب الطائفي ثم نفاجاأ باأنهم 
لي�صوا اأكرث من نعامات تخفي 

روؤو�صها يف الرمال ول تخرجها 
اإل عندما ياأمر زعماء الطوائف، 

يدعون اأن حياتهم مكر�صة من اأجل 
حقوق الإن�صان، واأن النوم يجايف 

عيونهم حتى تتوقف النتهاكات 
وت�صرق �صم�ص احلرية والعدالة 

الجتماعية، ويزداد �صطوع 
النزاهة وال�صفافية، ثم نكت�صف 
اأن كل ما يهمهم يف احلياة هو 

احل�صول على الدولر واليورو 
والريال والتومان واللرة وحتى 

الكرونه الدمناركية، يحرتفون 
التنقل من القومية اإىل ال�صرتاكية 

اإىل �صقيقتها املاوية و�صوًل اإىل 
راأ�صمالية ريغان قبل اأن ي�صتقر 

بهم احلال منظرين لقوانني 
احل�صمة والعفة والأخالق، 

ميالأون الدنيا، �صخًبا و�صجيًجا، 
عن امل�صاواة والعدالة ونبذ 

الطائفية واملحا�ص�صة ال�صيا�صية 
وجتدهم اأول املنتهكني للعدالة، 

يقفون كاملت�صولني يف باب 
الطائفية طمًعا يف من�صب ونفوذ، 

�صيا�صيون يلعبون على كل احلبال، 
يطلقون غازات ثقيلة من اخلطب 
وال�صعارات والبيانات التي متالأ 

ف�صاء ال�صيا�صة واأظن اأن كالم اثيل 
النجيفي  ل ي�صدر اإل عن رجل 

يع�صق الكوميديا وميار�صها. 
 بيان النجيفي الأخر يك�صف اإىل 

اأي مدى ميار�ص بع�ص ال�صا�صة 
األوانا مبتكرة من خداع الذات، 

والأخطر اأنهم يعي�صون مرحلة غر 
م�صبوقة من النف�صال عن م�صكالت 
النا�ص وهمومهم، ومن ثم ل نعرف 

متى يتحدث النجيفي بجد ومتى 
يحول اجلد اإىل مناف�صة لربنامج  

رامز جالل " جمنون ر�صمي جدا" .

 النجيفي 
يناف�س رامز 

مو�سوليني وهتلر
كريستيان غوشيل

قصة تشكيل الحلف الفاشي
موسوليني وهتلر

من  فكالمها   التشابه.  أوجه  من  الكثري  يف  يشرتكان  الزعيمني  أن  يبدو   ، األوىل  للوهلة 

ما من مناطق نائية  نسبياً. وكالمها كانا يتمتعان بالكاريزما. وكالمها  أصول متواضعة وقدِ

قانونية   وسائل  يبدو  كان  وما  السيايس  العنف  من  مزيج  باستخدام  السلطة  إىل  صعد  

للسيطرة عىل السلطة يف بلدهيام  يف مناخ أشبه بحرب أهلية. وكان كل منهام يركز باستمرار 

خلفهام  من  اجلامهري  بتوحيد  وعد   وكالمها   . العسكرية  ونزعته  الرجولية  صفاته  عىل 

وحتويل بلدهيام إىل قوتني  عامليتني. حاول كالمها ، بدرجات متفاوتة ، احلفاظ عىل التوازن 

بني القمع وخلق إمجاع مجاهريي. كالمها كانا قاسيني وعازمني عىل إقامة ما يريانِه إنه نظام 

عاملي  جديد من خالل احلرب والغزو. كالمها تبنى سياسات داخلية وخارجية موجهة 

ألمتيهام  املتباين  االقتصادي  األداء  إىل  بالنظر   ، جوهرياً  خمتلفة  نتائج  مع   ، احلرب  نحو 

وثقافاهتا السياسية املتميزة. . ومع ذلك، فإن عالقتهام مل تكن حمفوفة بالتوترات فقط ، بل 

خالل  من  كِلت  شُ أيضاً  ولكنها  الشخيص،  والتنافس  يديولوجية  األ  التناقضات  ببعض 

سياقات قومية خمتلفة جداً كانا يعمالن من خالهلا. كان  هتلر يمتلك أيديولوجية  رصينة 

وأكثر وضوحاً ، ترتكز عىل معاداة السامية والتوسع حسب نظرية املجال احليوي نحو ضم 

أرايض أوروبا الرشقية ، مقارنة مع ما كان 
لد موسوليني .

كانت  السامية  معاداة  أن  الواضح  ومن   

موضوعاً   والنازيني  هتلر   لد تشكل 

جمازر  ارتكاب  إىل  وقادت  مركزياً  

أصبحت   ، إيطاليا  يف  ،بينام   اهلولوكوست 

حاالت  عىل  نِيت  بُ التي  املحلية  العنرصية 

يف  مورست  التي  العنرصي  الفصل 

املستعمرات اإليطالية أكثر وضوحاً فقط مع ترسخ العالقات الفاشية - النازية يف منتصف 
وأواخر الثالثينيات.

ويف الوقت نفسه ، أدت عالقتهام التي بدت  أمراً مستبعداً ألن الزعيمني كانا قد حاربا عىل 

املانيا ، إىل إخفاء حقيقة أن كال  التي خرسهتا  العاملية األوىل  املتقابلني يف احلرب  اجلانبني 

الرجلني مل يكونا ودودين  وال حمل ثقة  . تظاهر موسوليني بأنه رب العائلة  يف إيطاليا، يف 

ر نفسه شخصاً شديد اإلخالص لألمة األملانية..  حني أن هتلر صوّ

 علي ح�سني

حول العالم

اأطباء يك�سفون ما يفعله الهواء الطلق واأ�سعة ال�سم�س بفريو�س كورونا 

علماء يحذرون من "�سبات ال�سم�س".. برد قار�س 
وجماعات وزالزل

قال علماء بريطانيون، اإن ق�صاء الوقت 
ال�صم�ص  واأ���ص��ع��ة  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء  يف 
اإ�صابة �صخ�ص  اأن يقلل من خطر  ميكن 
اأن  العلماء  وط��ال��ب  ك��ورون��ا  بفرو�ص 
الوقت  الكثر من  للنا�ص بق�صاء  ي�صمح 
كما يحبون يف الهواء الطلق، طاملا اأنهم 

ملتزمون بقواعد التباعد الجتماعي.
"خطًرا  ه��ن��اك  اأن  ال��ع��ل��م��اء،  واأ����ص���اف 
ا" لنت�صار الفرو�ص بني النا�ص  منخف�صً

يف الهواء الطلق.
ع�صو  ب��ن،  اآلن  الربوفي�صور  وط��م��اأن 
املجموعة ال�صت�صارية العلمية للحكومة 
يتوافدون  الذين  اأولئك  اأن  الربيطانية، 
خلطر  معر�صون  العامة  احل��دائ��ق  اإىل 
اأق����ل ب��الإ���ص��اب��ة ب��ال��ف��رو���ص م��ق��ارن��ة 

اأم���اك���ن  ب��امل��ت��واج��دي��ن يف 
مغلقة.

اأن  العلم  "يقرتح  واأ���ص��ار: 
ال��ت��واج��د يف اخل���ارج 

تهوية  وجود  مع  ال�صم�ص،  اأ�صعة  حتت 
انتقال  من  ب�صدة  النا�ص  يحمي  جيدة، 

الفرو�ص".
"يتفقون  اإن��ه��م  اآخ���رون  علماء  وي��ق��ول 
ويدعون  بني،  الربوفي�صور  مع  متاًما" 
الهواء  يف  الوقت  من  املزيد  ق�صاء  اإىل 
الطلق، حيث يقل احتمال بقاء الفرو�ص 

حًيا، وفقا ل�صحيفة "ديلي ميل".
و�صدد العلماء على، اأن الفرو�ص ين�صط 
واملغلقة،  والباردة  الرطبة  الأماكن  يف 
بينما قد يكون اأقل قدرة على البقاء على 
الأ�صطح يف اخلارج يف �صوء ال�صم�ص، 
حيث اأن الأ�صعة فوق البنف�صجية تتلف 
مواده الوراثية، مما يعني اأن الأ�صخا�ص 

اأقل عر�صة لالإ�صابة به.

الذي  ال���راأي  تدعم  اإنها  اإلي�صا،  اللبنانية،  الفنانة  قالت 
"موؤامرة"  جمرد  امل�صتجد  "كورونا"  فرو�ص  اإن  يقول 
تتبناها الدول الكربى و�صط �صراع تبنوا من خالله هذا 

الفرو�ص كخدعة.
و�صاركت اإلي�صا مقطعا م�صورا عرب ح�صابها الر�صمي على 
مظاهرات  ي�صم  الجتماعي،  للتوا�صل  "تويرت"  موقع 
منهم  كو�صيلة  ميونيخ،  مدينة  داخ���ل  اأمل���ان  مل��واط��ن��ني 
نظرا  ال��ف��رو���ص،  �صد  التطعيم  رف�صهم  ع��ن  للتعبر 
لروؤيتهم اأن "كورونا" ما هو اإل خدعة �صمن �صراع بني 

الدول الكربى.
اإل��ي�����ص��ا ع��ل��ى امل��ق��ط��ع امل�����ص��ور ب��ع��ب��ارة: "واأنا  وع��ل��ق��ت 

اأوافقهم".
وكانت اإلي�صا اأعلنت عن مفاجاأة لكافة جمهورها موؤخرا، 
وهي انتهائها من ت�صجيل األبومها الغنائي اجلديد، فيما 
و�صفته باأنه "اأمر اإيجابي يف عام 2020"، و�صط انت�صار 

فرو�ص "كورونا" امل�صتجد.
اللي بيحبوين"،  كل  "اإىل  اإلي�صا  األبومات  اآخر  وكان 

وتناولت   ،2018 متوز  يوليو/  يف  طرح  ال��ذي 
ورحلة  ال��ث��دي  ب�صرطان  اإ�صابتها  ق�صة  فيه 

�صراعها معه حتى �صفيت منه.

ك��ورون��ا،  ف��رو���ص  مب��واج��ه��ة  ال��ع��امل  ينهمك  بينما 
الأر�ص  ب��اأّن  "ذا �صن" الربيطانية،  اأف��ادت �صحيفة 
رمبا تكون على موعد مع تغيرات مناخية �صديدة 
العلماء  يحذر  حيث  عليها،  احلياة  تهدد  الق�صوة 
"ال�صبات" مما  ال�صم�ص مرحلة ت�صمى  من دخول 
وبالتايل  ال�صم�صية،  الطاقة  انخفا�ص  يعني 
تعر�ص الأر�ص لطق�ص �صديد الربودة وت�صرر 
بالإ�صافة  جم��اع��ات  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  ال��زراع��ة 

حل�صول الزلزل.
متر  ال�صم�ص  اأّن  الربيطانية  ال�صحيفة  وذك��رت 
حالًيا بفرتة "احلد الأدنى للطاقة ال�صم�صية"، اأي 
اأن الن�صاط على �صطحها انخف�ص كثًرا، فال�صم�ص 

ب�صكل  اأ�صعتها  انح�صار  من  فرتة  يف  الدخول  و�صك  على 
الأعلى  �صيكون  النح�صار  فهذا  اخلرباء  وبح�صب  كبر، 

وي�صتدلون على ذلك باختفاء البقع ال�صم�صية.
"�صبات ال�صم�ص" اأو انخفا�ص ن�صاطها �صيوؤدي، بح�صب 
الأر�ص  على  احلرارة  درجات  انخفا�ص  اإىل  �صن"،  "ذا 
ق��د �صهدت  الأر����ص  ال��زراع��ة. وك��ان��ت  وب��ال��ت��ايل ت�صرر 
وتنقل  و1830.   1790 بني  الفرتة  يف  م�صابهة  ظاهرة 
"نا�صا"  الأمركية  الف�صاء  بوكالة  علماء  عن  ال�صحيفة 
خ�صيتهم من ح�صول ما ي�صبه تلك الظاهرة، التي ت�صمى 
"ديلتون مينيموم"، حيث عرفت الأر�ص وقتها فرتات من 
واملجاعات  الزراعية  املحا�صيل  وفقدان  القار�ص  ال��ربد 

وانفجارات بركانية قوية.

حقق عامل اأمركي حلما ل �صك راود املاليني حول العامل، 
حني فاز بجائزة يان�صيب هائلة بقيمة 10 ماليني دولر.

وك�صف وايد هارمون، وهو "عامل حدادة" من كينلي بولية 
نورث كارولينا الأمركية، النقاب عن خططه لإنفاق املبلغ 
ا�صتئناف  فور  لل�صفر،  اجلريئة  خطته  اإىل  م�صرا  الهائل، 
ال�صفر بالبحر بعد رفع القيود املفرو�صة من جراء فرو�ص 

كورونا امل�صتجد.
رايلي  يف  اليان�صيب  هيئة  مقر  يف  جائزته  هارمون  ونال 
بنورث كارولينا، اجلمعة، واختار اأن يح�صل فورا على 6 
ماليني دولر، بدل من تلقي مبلغ ن�صف مليون دولر �صنويا 

ملدة 20 عاما.
اأولده  �صي�صطحب  اإن���ه  ق��ال  ح��ني  واث��ق��ا  ه��ارم��ون  وب���دا 
وعائالتهم اإىل نزهة عابرة للبحار مبجرد ا�صتئناف الرحالت 
البحرية، علما باأن بع�ص ال�صركات الأمركية تخطط لإعادة 

عمل ال�صفن ال�صياحية يف اأوائل اآب/اأغ�صط�ص املقبل.
وقد ك�صف الفائز �صعيد احلظ اأنه حطم �صوايته فور عودته 
اإىل املنزل من فرط ال�صعادة.. موؤكدا باأنه ممنت جدا للجائزة 

التي وهبتها له ال�صماء.

ن�صرت �صحيفة "�صنداي تاميز" الربيطانية القائمة ال�صنوية 
يف  الن�صاء  اأغنى  اأي�صا  ت�صم  والتي  العامل،  اأثرياء  باأ�صماء 
املولودة  هوليوود  ممثلة  حققت  حيث  املتحدة،  اململكة 
التمثيل  املك�صيك �صلمى حايك ثروة كبرة من خالل  يف 
داون،  تل  دا�صك  وف��روم  دي�صبارادو،  مثل  اأف��الم  يف 
فانها  ال�صحيفة  تقرير  وح�صب  بوت�ص،  اإن  وبو�ص 
ا�صرتليني،  جنيه  مليارات  ال�صبعة  يقارب  ما  متلك 
امللياردير  الفرن�صي  الأعمال  رجل  من  زواجها  ولعل 
ب��ي��ن��ول��ت، رئ��ي�����ص ���ص��رك��ة ال�صلع  ف��ران�����ص��وا ه���ري 
الع�صرة  اإىل �صدارة  دفعها  الذي  الفاخرة كرينغ، هو 
الأوائل يف قائمة الأغنياء. ووفقا ل�صحيفة ديلي ميل، 
العا�صمة  العام يف  من  كبرا  الزوجان جانبا  يق�صي 

الربيطانية لندن.

فاز بـ10 ماليني دوالر.. 
 واأعلن رغبته االأوىل 

كورونا" "بعد 

�سلمى حايك على قائمة 
اأغنى 10 ن�ساء يف بريطانيا

جمال حممد اأمني.. رم�سان �سار اأكثـر األفة وتقارًبا بني العائلةقبل موعد اإلفطار
قحطان جا�سم جواد

املخرج واملمثل ال�صينمائي جمال امني  حقق 
النجومي���ة م���ن خ���الل ادواره املتع���ددة يف 
ال�صينم���ا وفاز باكرث م���ن جائزة.. جمال كان 
معنا يف زاوية قبل موعد الفطار فقلت له:-

*ه���ل ميك���ن اخت�ص���ار �صهر رم�ص���ان بجملة 
واحدة؟

-�صهر الت�صامح والطيبة والتقارب العائلي.
 ما الذي تغر يف رم�صان ونحن نعي�ص يف 

اجواء الكورونا؟
-ارى ان رم�ص���ان ا�صب���ح اك���رث الف���ة واكرث 
حلم���ة للعائلة هذه ال�صن���ة، لن اجللو�ص يف 
البيت جعلنا نعيد اكت�صاف عالقاتنا ونتاأملها 
ب�صك���ل اكرث جدية ما جعلن���ا نتواد ونرتاحم 

ونتحابب اكرث. رم�صان ازداد روعة يف زمن 
كورون���ا وانا ا�صبحت اك���رث قربا من العائلة 

ومن مفردات ال�صهرالف�صيل.
 ماذا تتابع من برامج يف رم�صان؟

 - ب�صكل عام اتابع الدراما العراقية وهي متر 
باأ�ص���واأ مو�صم ه���ذه ال�صنة لال�ص���ف ال�صديد. 
واتاب���ع م�صل�ص���ل الربن����ص امل�ص���ري واتابع 
الختيار. ا�صافة اىل يومياتي العادية وهي 

م�صاهدة الفالم والقراءة.
 ايهم���ا تتابع اك���رث الف�صائي���ات ام املواقع 

اللكرتونية؟
- اتابع الف�صائيات اكرث من ال�صو�صيال ميديا 
لن الف�صائي���ات فيها تن���وع كبر يف الخبار 

والفالم وامل�صل�صالت وبرامج مفيدة
 هل هناك ممثل معني تتابع اعماله؟.

- اتاب���ع اغل���ب املمثل���ني وح�ص���ب اأدواره���م 
يف العم���ل، لكن���ي ارى ان اغل���ب املمثلني يف 
م�صل�صل بن���ج عام �صي�صبح���ون جنوما كبار 
لنه���م جي���ل خمتل���ف جت���اوز النمطي���ة يف 

الداء.
 ذكريات من رم�صان �صابق؟

- ذك���رى اليم���ة وه���ي ذك���رى وف���اة امي يف 
رم�ص ان2004.  وتظل تالزمني طوال �صهر 

رم�صان.
 ه���ل تاأث���ر رم�ص���ان بالج���راءات ال�صحية 

واحلجر؟
العائل���ة  �صعي���د  عل���ى  كث���را  تاأث���ر  نع���م   -
الفني���ة  الن�صاط���ات  وك���ل  وال�صدق���اء 

والثقافية.
 كيف تنظر اىل ال�صينما يف رم�صان؟

- ال�صينم���ا يف رم�صان ويف ال�صهر الخرى 
تعد اهم الو�صائل يف نهو�ص ال�صعوب وخلق 
الب�صم���ة واجلمال يف املجتم���ع. ويف تنوير 
الوجه املظلم وحماربة اجلهالة، لكن لال�صف 
لي�صتطي���ع اي اح���د انت�صاله���ا م���ن الفو�صى 

واملوت ال�صريري الذي تعي�صه يف العراق.
 ماذا افطرت اليوم؟

- �صوربة عد�ص و�صمك بحري ورز.
 �صخ�صية تتمن���ى ان تكون معك على مائدة 

الفطار؟
- امي رحمها الله. 

 جديدك؟
مان���ع  ع���دي  اخ���راج  الب���اب  خل���ف  فيل���م   -
وت�صوي���ر عم���ار جمال، وهو انت���اج م�صرتك 

بني العراق وتركيا ومن بطولتي.

 علي املرهج  
ي�صت�صيف���ه  والكادمي���ي  الباح���ث 
احتاد الدب���اء والكتاب يف العراق 
يف جل�ص���ة تفاعلي���ة م�ص���اء الي���وم 
"الفل�صف���ة  ع���ن  للحدي���ث  الثن���ني 
والواقع"، ويذكر ان احتاد الدباء 
والكت���اب يقيم ن�صاط���ه الثقايف من 
خ���الل جل�ص���ات تفاعلي���ة تبث عرب 
النرتني���ت تتيح لع�ص���اء الحتاد 

امل�صاركة الفاعلة يف الفعاليات.

 ح�سني ال�سلمان 
ال�صينمائ���ي  والباح���ث  املخ���رج 
�صي�ص���در ل���ه قريب���ا كتاب���ه اجلديد 
فيزي���اء  الب�ص���ري..  "التاأط���ر 
الف�صاء ال�صينمائ���ي" والكتاب كما 
ج���اء يف مقدمته يتن���اول الن�صاق 
للف�ص���اء  واملتنوع���ة  املتع���ددة 
الب�ص���ري وال���ذي كثرا م���ا يغيب 
يف كتاب���ات النقاد العرب، ال�صلمان 
�صبق ان ا�صدر العديد من املوؤلفات 

يف جمايل ال�صينما وامل�صرح.

 �سعد �سعيد 
ل���ه  �ص���درت  والروائ���ي  القا����ص 
موؤخ���را روايته العا�ص���رة بعنوان 
"اآي���و" والت���ي مي���زج فيه���ا  ب���ني 
الواقعية والفرتا�صية ..من خالل 
بطله���ا الروائي ان����ص حلمي الذي 
ك���ان يبحث عن كل م���ا هو خمتلف 
ع���ن حميط���ه الواقع���ي ب���ني �صقته 
ودائرت���ه ول يختل���ف بحث���ه ع���ن 

الطقسواقعه الفرتا�صي، الفي�ص بوك.
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقية حال���ة الطق�ص لهذا الي���وم )الثنني( اأن 
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